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Debate sobt1e a situa~ão politie& 





CAMARA DOS DEPUTADOS 
·S·ES'SÃO DE 2-3 DE S·ETEMBRO DE 1924 

O Sr. Adolpho Bergamini '(*) - Sr. Presid·ente, no decorrer do dis-
<:urso, hontem prod'erido nesta Casa velo meu :pJ.ieSruio co.Jlega e amigo, Dou-
toru Azevedo Lima, quando S. Ex. fazi a; uma cri<tica da S!ituação que de!fron-
ta.mos e ao disoutir-se o tprojecto sailJOC:iJonanldo, ou homologando, os decretos 
que estenderam o estado de si•tio a nove unidades da Federação, fallou-se do 
dissídio ex·isterute entre memlbros da .sup&:Lo.r aldminisbração do paiz; al-
iudiu-se ao confJi-oto, q.oo 5e não póde ma;~oolrar, eX'ist'ente entTe o meu ,p.re-
ga,do a:Il1Igo marechal Manoel Lo,pes Carnei-ro da Fontomr-a e o seor'etario do 
Esta;do que &Uperintende os negocias da Guerra. 

Fui eu, ISr. Presiden;te, que cham.e:i a a~nção da Camara, .qu~ndo d'al-
lava o :predioto collega, para o facto, que não pôde ser esourecido; e h ontem 
m~mo li, em um vespertin:o, uma. decisão do 'Sr. marechal Setembr1no de 
carvalho, qu:e é ai!Ilda um <revide ai BJ!lligo ,pessoal do _preclaro Chefe de Po-
licia. 

o incidente, ·8'1'. Presidente, suscitaldo ent.re os :dous militares, decorreu 
do seguinte: o Sr. mareohal Fontoura avLsou ao Governo quaJes as investi-
gações que havia fei:to e a conclusão a que ohegâ.Ta. 

CO'DSoáinte elJas, uar-se~hia. dentro de p.ouco tempo um levante militar 
em São Paulo. o Sr. Setembrino de Carvalho nãJO deu credito a esSa.s in· 
fomnações e dize.rn mee.mo q11.1e avanÇ:Ou que os esclarecimento.s levados ao 
Governo, 1pelo !Sr. mwredhal Fontoura, não \Passavam de moinhos de vento, 
que S. Ex. ·via no horisonte. CorTer8Jill os tem.pos e a pr<evisão do m arechal 
tornou~s-e em -uma realidaoo, uma. triste !I'ealidade, que ltOda a Nação de· 
piora. 

Mais tarde, ainda um grupo de 'Patriotas funnou a Legião Fontourai e 
convidou a população a j,m·ar a fé :rep.ublican~. O .Sr. marechal •Setembríno 
de Carva;lho, em cwrta dirigida ã Gazeta de Noticias, :P-ffi'TI!I~ttíu..osé a Ji•ber.dade 
de dar -umas alfinetadas :no seu collega Sr. marec'hal Fontoura. DecoT.reu 
dahi que o honrado Ohefe d'e Po-licia, em caz;ta dkigida a um de noss'os col· 
legas, -DePI\.lol'lido .Sr. Noríval de Freitas, declarava .desinteressar-se ·Por com-
pleto do oprojecto que o fazia reve!I'ter ã etfeotividade, projecto que, seja dito 
de passa.g:em, deixou mal esta Casa do Congresso e aJté o proprío Q.overno. 

,Sim, :sr. 'f'lresidente, sabido ,que a maioria do Congresso ·emp.re~ta toda a 
s ua solidll!II'iedf\de ao ·Sr. Presidente da 'Retpublica, lilão a vançari-amos demais 
-dizendo que a maioria faz aqui1lo que o !Presid-ente quer, e, uma vez que a 
elllffilda do · -Sr. Norival de Freitas foi transformada em :p<rojeoto em sepa-
rado e dorme o somno 'Il!ais :Prateleiras poeirentas de uma .das Co.mmissões, não 

(") Nãlo foi revisto pelo orador. 
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se;riamos leYianos em concluir que o GoVJenio n ão quer que· o .S:r. marechal 
Fontoura ·volte é. ac·tividia.de. · 

o SR. HENRIQUE DODswORTH: - A emenda tinha uma .gravlssima falha: 
mand~a que o marechal Fontoura re-verteSse para um posto que não existe. 

o SR. ADoLPHO .BERGAMINI: - A Calllilirla dissesse, com a res[H:xiJJsabil!da.de 
q·ue deve assumi.r, que, •por esse moti<vo, não suffragaJVa os desejos do Sr. No" 
rival de \Freitas. 

Mas não ficou ahi a contenda, Sr. Presidente. Uma Usta ou relação de 
adhesões para uma m.anifestação ao rriarechaJ Setembrino de Carvalho foi 
levada ao Sr. general R ilbeiro da C<>s·ta, notoriamente · amLgo do •S:r. maredhal 
Fonstou:ra, e o gemera! Ribeilro da •OoSita, cmno rnili.1iar di.sci-plina.do, rigoro• 
samente militar, respo.ndeu aos ,oln:ügos que o oo•nsulta.vam que não •podia dar 
a sua ·annuencia ou •a sua ·SOlidarie dade a essa ma;nifestaçã,o, porq·ue, con-
soa;nte os termos expressos da legis lação miLitar, elle ffil•tendi.a que es ma" 
nifestações coJleot!vas não deviailll ser ;feitas•. Eis que agora, por tão altiva 
e independente CO'Ilducta, o .g.€!Jlera.J Ri·beiro da Costa ll'OCebe um "pito" que 
lhe ~assa o minl5"tro da Guerr~. 

Vou ler, Sr. Presidente: 
"Sr. chefe do Departa.m.e~n,to do Pessoal da Guerra . 
Tendo a Imprensa desta Crup!tal diV'lllga.do uma carta que ao<1 

Sr[>. D:.(udt Oliveira. & C., dirigiu o general Alfredo· Ri:beiro da. Costa, 
commanda.nte da 1' Região MilHar, a .proposirto de uma 1.)rojectada. 
homenagem, jlm.pÕe-oo a neoessidade de interpretar devidaménte o 
n. 21 do artigo 42•1 do Regulamento DiS'ciTJlinar para: •O Exercito, afim 
de evitar •que subs!stettn, como doutrina constituída, os conceitos em1t" 
tidos naquelle do<!umen>to sobre as mantfestações collectiva.s por parte 
de militares. 

E ' tanto mais inl!J}€a'iiosa essa necessidrude .quanto é certo que da 
diversidad>e de interpretaç151ls pessoaes sobre textlos regu'Iamerutares ou 
Jeg?les, nota.d.amen•te dos referentes â col!lducta dos Srs. officiaes em 

suas relB•ções de SeTviço militiM", ou de convivencia soma!, vodem re-
sul>tar grruves inconvenientes para a discipHna, desde que uma fa.Jm 
noçãO, como oocorre no caso actual, :pre tend·e suppcr-imir, de modo ab" 
solutu, a ·Jioorooo·e já. restrict?J de adhe ri·r o official a manifestacõee 
de ro.racter collect!V'O. 

A disposição regulamentar em que se arrianou o 1Sr. ge<ne;raJ com-
mandante ida 1• Região não v-eda :que os officiaes participem de ma-
nifestações co!lJectiva:s. Ao contrario disso, IPe'I'Ilrilt<tle-nos, de m'<ldo 
claro e inlUudlvel, medJ!ante f'Js co.ndições ahl .estabuLd'as, exce:ptuad.aa 
as manifestações de ca~er politico, q .ue :>ão, por mo.tivos 01bvios, 
term:il!lantemente 1prohilbidas. 

1E' oote o teôr do citado n. 21 do art. 421: 
A'I't. 421. As trans,"'Tessôes disciplinares a que se refere a l ~ttrn 

·a do art. 4.2<() ;>ão as seguintes: 
·············· .. ·········· ................ . ······· ............. . 

21 ) a utorizar, promover ou assignar .petições conectivas, dirigidas· 
aoo s~us superiores ou aurtloiridad.es ciV'is; fazer manifestações colle-
ctivas de qualquer esa>ecie, sal'VIO com oonsle:nrttmento iprévio do suple-
rlor ou autoridade civil a que ellas se dirij am, e licença do comrrnan-
da!nte ·do COI"PQ ou chefe do serviço; tomar parrt:e em manifestaç~ 
poJi.ticas coUecrti·vas. 

Basta uma simples leitura desse texto !l'egulamentar 'P(Lra re-
conhecer q,ue os offlciaes não estão inhi!bldos . de ltestem'un:halr, em 
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man!.festações oollectiva.-3, a sua gratidão ci'Vioa aos compa;tmiotas· que, 
a seu juizo, tiverem bem servido a Nação. 

Trata-se aqui, em s umma , de estatuir, como prJnCJlpiO, que a 
verdndedra intelligencia daquella disposição não exclue os offlciaes 
da .participação de applausoe publicos como demons<txação de cultura 
civioa , de que n ã o podem es!tar dlvorciado.s oomo educadOII'eS da mo-
cidwde militar. 

:Não fôra assim, e .estatia.m elles. privados dJe actos· que in.ter essam 
f u nd " mentalme nte a.os seus mais no•bres sentitnentoo, com o uomens 
de OO'Ciedade, e como •patriotas, e v iver;am num meio i:mJpe!'IITieavel â.s 
expa nsões de jubilo civilco. 

Está Emtendido que n ão se póde tratar aq·ui de manifestações de 
de.sa,grado, 'POr isso que essa.s·, sobre serem na'ttura.Imente inCIOIIl1.opat1-
veis com a educação dos oflfíclaes closvs do respeLto que devem a s l 
mesmo. e á opinião pUJbllca, não podem ser .];'ermittidas em virtude de 
dis}Xllsições geraes ddscipU.n:ares. 

De modo que o n : 21 do ar.t. 421 do R. I. •S. G . deve s er en-
tendMo assim: 

a) INã.o :p10dem os mHi.taJres autorizar, 'Promover ou assignar peti-
ções collec!tivas diriogida.s aoo seus s upei'iores au a autorid~des ci<vis; 

b) Não podem os miJitares tomar ·'Parte em manifestações pol1-
ticas colleotivas; 

o) Podf'm os m i'litares fazer manifestaçõe-s conectivas aos seJUS 
superiores 01..1 a autor id·?. des civis, desde o.ue tenham <para isso s·eu 
eonsent:imento, e :haj-a m obtido lloonç-a; do commandante do corpo, ou 
chefe de serviço; 

e) Póde q ualqu er m111tar associan.·~se indi'Vidualmente tt maru-
:fes!:ações coHectivas com cõ.~·acter pol'iJtico. 

Ca·be, emJI'im, declare.,. q ue na interpretação dlos p.receitos regu-
lamentares ian·porta consorcia.r o ·cumf!}rlme nto exacto do dever ao 
exercido il)!.eno d'OS direitos, C'On ci1ia.ndo a observamcla do regimP.n 
disciplinar com os 'hrubitos clvkos -e sociaes . 

,SaJUde e frate!l'llidadle. - Setembrino ele Oarva!hJ>» . 
0 •SR . AUGUSTO DE LIM!A: - V. Ex. dá liclença. paJI'a um a:pai'tle ?' Da obser-

vancia do ·Regulamerubo, de accôroo com a. interpretação !fixada. pelo 
Minh:tro da G uerra., só .pód-e ad'Vir bem á disciplina do Ex·ero:l:t<> e aos sant1-
men~.os de n 0lbr1eza e de civismo dos mil itares . 

0 SR. AD9LPHO BERGAMINI: - E penso que não h a'Via rn~ij algum na 
Interpretação dada pelo Sr. 'Ribeiro da Costa. 

0 •S'R. AUGUSTO DE LIMA : -Não •ha ofii-cial 00 CIDxeJ.'Cito qUe se .insurja con-
.fra a intei"pretaçã.o da.dla. pele 1Sr. ministro da Guerra. 

0 SR. AOOLPHo BERGAMtNI: - 0 m arechal 1Seo!:emibri!Ilo de C~il-valho assim 
se \Pronunciou pomue a mrunifes·taçã.o que se rpll'eitende fazer é á pessoa de> 
S . Ex. ; n ão deixando <passar est e momento q~Lie todos affirmrun ser · ditfict; 
não trepidQU em crear co!l'flictos enbre os a;uxillares do Go'Vemo, quando 
todos prég-dllll que :' neoessa:ria a m aior cohesão, a maior unidade de vista, 
a maior disciplina e patrioti.smo para bem podermos levar aos seus verdadeiros 
destinos a nossa Patria. 

O S R. AUGUSTO LIMA: - V. Ex . está querendo perscrutar inten ções, o 
que r..ão é licirto . _ 

O ;SR . AWLP HO BERGAMINI: - Nã.o; a verdadeira doutrina era a esta-
belecida 'Pelo .general llibelro da Costa ·e que não agradou ao lllustre minle~ro 
da Guerra, primeiro, porque a sua pessoa estava em causa e, segundo. por-
que enxer.gava um meio "' ma.is de ferir pessoa conhecidamente da a mioo.de do 



mf!.Iec:hal Carneiro da F'ont:ou.ra ·com quem 'D ·Sr . rS€100mbrino está em franco 
e claro dissidlo. 

o SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex . já. conhece o boletim q·ue lamça <i. can-
didatrure p:res:idencial <Lo marechal ISetemlbrino de CaJrVaJ!hlo? 

0 SR . ADDLPHO BElRGIAMINI: - Já lil. E' <U:rn boletim ... 
0 ·SR. AZEVEDO LIMJA•: - Sedilci~so. 
O SR . ADOLPHO BERGAJvHNI: - ... sedicioso, ess.e, sim, ;Porque, no momento 

em que .n;ós m esmos devem.os evitr~r que as am•bições se volterrn para o posto 
supromo da Re.publica, é o mãnistro da Guerra quem pel"'Ilirtte, tc>lera, que 
s-e aibuoo de seu nome .para rproclamal-o fufbuTo P:residente da RepUJblica, fa-
zendo-se assim uma eXJPloração 'PO-littca errn torno da indlvidual.idade de um 
secret?<,rio de Estado, de alta responsabilid-ade como é o ,gestor da '!)as/ta da 
Guerra. 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - Muibo bem. 
0 SR. AooLPHO BERGAMINI: - •Não são, poritanto, os Deputad'Os que vêm 

d1ze:r da tri-buna, clara e sobranceiramen.te, o seu modo de serutir e de in-
terpre-tar o senrtiml61l<to daquelles que aqui >re'J)resentam, não são estes, que 
CaJVam os dillssiodios, são os .proprios se c:retarios de Estado, os auxilia:res da 
IJ)dministração, porqu·e acima da, IPat:ria collocam as suas astJXI,rações, que 
não se jusrtificruril em momento aig>um, e muito menos neste insrtante amargo 
da vida nacioi\al. 

(MuUo ·oem; muito bem). 

O Sr. Arthur Lemos: - SI'. Presidente, não tomei '!)arte na sessão de 
hon•tem, /PO'I" motivo de :força maior; art:tenta essa circumstancia, julgo o·p· 
:pornuno e conveniente fazer a seguinte declaração: si esrtJives1se tp:resenUe> áquel-
la sessão não teria recusado o meu voto ao projecto n. 145., deste anno, que ap-
:r>rova os decretos do Po1der Execwtiv;o· pll'o'l"1o·ga:ndo e esil:endJendQ a varios pon-
tos do territ orio nacianal o es:!Ja:do de sitio. 

Peç'O .r~, V . Ex. mandan- consi·gnar na wcta da sessão de hoje esta minha 
declaraçfu:> . 

O :SR. PRESIDENTE: - Fi-cará constarud;o da acta a declaração do nobre 
Deputado. 

SES·SÃ_O DE 24 DE SETE·MBRO 

O Sr. Azevedo Lima (*) (para wma expl~cação pessoal) - Sr. Presi-
dente, a minha evangeUca paciencia já me tem feito ir supportando, ocmo 
victima ou como espectador, as scenas que ma is detpõem contra a sóberania 
desta GaiS'a e con.tora as 1pre110·gativas dos .legisladores. 

DCI alguns dias a est21 •:r>aJrte, venho e n con•tra.n.do por entre üs funocio-
uarios e os repres>e.ntarutes da ·inlprensa acreditadoo :perante a Cam.ara dos 
De<p-utau·oo, den'Ílro do r€1Cinto, C'ei">tas figU:r'aS :patibulaPes de cãeS de fila da 
Polici2 •. 

Pedi a um dos mem-bros da Mesa, :r>articuJarmeJnte , que providenciasse 
para que se não reopll'oduzisse :essa soona art:terrtato:r:ia do direito, da U:ber-
dade e da independencia do:s legisladQII'e.S' . Ha -vin:te dias, comlmuni:quei o3to 
honrado Sr. 1° >S-ecretario da Camara dos DepUJb",ilos que, contra de<termi,na-
ç;ã'O eXipressa do Regulamelnto da /SeCT'eta;ria, •bransttalvam 1110 recinto e russis-
tiam ás ses·sões, no meio do•s Deputados•, algu;ns rug>ent es >do C'or:Po de Segu-

(*) Não foi revisto 1)6lo orador . 
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rança, sempre presenlt~s aos nre.us d'iscursos e a acompan·har~m-m.e em todo:s 
os recarntos di3Sta Casa. . 
conspiro, rmas que, si quizesse 'COnspirar, não ser;a, po·rque me farejam os 
calcaln;J-J.a.N'lS .esse.s age ntes que eu 'deixaria d<s exercer o meu capricho de 
consp'irador. 

Não é por .m:im que reclamo contra esse incontestavel attentado; é ,pelas 
pr!erogatiV'rus da •Caman::eJ e pela dig.n!dade do Congresso. 

Não é 'POS•s:i-rel que, com o assenlttm~.n.to da Mesa, - e desse ·a.ss~mti
mento certamente ella lllão usa;rá - continuemos, na pra;tica dos noS!Sos po-
derl3&, no exercício dos .nossbs deveres, irnspeccio.nados, <fiscaJizados , assisti-
dos ~p-elos galiaros IPOliciaes . 

R ei.t.ero a solici1:~ção que fiz ao 1 • ·Secretario, em caracter :Particular, 
dando-lhe IT).ais mage st ade na tribuna desta Casa, e pedin.<to a V. Ex. q u e, 
com a ener.gia re a aruto['idade q-ue exormam a •IJ61ssoa do Presidente da Ca-
mara., tO'IIlle as .providencias mais ·Severas e im.rnedJaota.s, pa,ra que se e v ite 
a reprodu·cção desse espeotaou.1o que vem depondo contra a soberania de 
um r amo do Poder Legislativo . 

O D eputado que a s injustiças e as :miquidades do pode r fizeram com 
que s~ d!vorciaJsse d~ 1€-g'iões c~os •go'V'ernista.s, não ,póde, sem embrurgo 
disso, .~er indti.ffereu1te á sorte ~s€rvruia ao<> .servidO'l'es do :paiz, a'Os esteW.s 
da Je·galjdll!de, aOts soldados 'J}restimosos q·ue, em ffi"d. hora, no.s 0affiiPOS dl"' 
Brutalh~, e•>tão defendendo a causa do Governo·. (Não apoiados). 

Mas. solda!d'cos, da Je·galidade ou da illegaJiC:.ax'J..e, .são todos brasileiro.> 
bravos, homens de decisão e resolutos, que no exercício dos deveres mili-
trures não .proocu:r<ann salvaguaroa,r sua vida, nem se pôr e. coberto das pl'!-
vaçôes, ainda quando essas vri'ITações os r.ollaca,m em situação critio:;. E> t';s 
obrigam muitas vezes a inte'l.·n~II'em-se .nos paizes visinhos, afim d'e esca -
parem. á má sonte da,s· armas . 

Vós todos, memblros desta Casa. d'o Poder Legislativ o, e imper1:erritos 
def€Jlsor<es do Governo, q uan-do este não ,Jfhes .pQ·estar a immedi:aJta assistencia 

Con'heço suüf.icientem:e.nt~ a inepcia, a ign;orancia e a !ncrupacidade de 
grande pa:rtle dos age ntes s ubalternos da Policia. 1Sei tl!lmbem que n ão 

K!oeveres vir reclamall-a., tanto mais quanto não só é ella de direito, mas 
ainda uma ipirO'Va die graitldão. 

Venho, pois, eu O'P'P'OSicionista, Sr. Pres<idelnte, - já que ninguem o fez 
ainda, - p~d.ir -tão sómente que as vistas d'o Go·verno se voltem paa-a aquelles 
soldados valeni.'El·S e diisciplinax1os que, nos ·caiDIP·o,s do PrurP,ná, offerecer:i.m 
su a vida em h olocausto do <Governo a que n ão prooto, fel!zmein•te, o meu 
apoio . 

Quero referir-me ao c<llPitão commdssionado no IPOS'to doe .tooente-cQ['Oill'El~, 

81'. D!lermando ·de Assis, e a seus :raros corrupanheiros, que a inf>e.1icidad'e 
da cont€!ndo, e ~ d esg'['aÇa das armas, O'brigaram a •que transpuzessem as 
fronteiras do pa!z, inte rnando-se na hospLtaleira rterra argentina, em busca 
de abrigo contra o !nfoc.tunio dlo:s combates. 

O SR . A.DOLPHO BlllRGAMINI: - Esse oct'ficial foi commissio•nado no l)Osto 
de ·tene nte-corornel? 

O SR. AZEVEIDO LIMA: - F1oi. Não sei h em ·porque, mas roi. 
NenhtJmJa :fo1ha desta cid'Jde, quiç:á, nenhum orgão ue <publicidade do paiz, 

not1f.kuu ainda q ue f oram elle e mais al·guns officiaes brasileiros· p·rocurar 
Mylo n a C'idaqe {!.e Pos~das, no Hmite do ]}gtado do Paraná com o t~rritorio 
das Mi·ssãe.s, n 2; Ar.gén tina. 

0 SR . ADOLPHO BElRGAMINI: - Os jo rmaes nada podem IPU.'blicar. 
O •SR. A.zElVEDO LIMA: - E stava esse •cruptltão, a quem o Gov.emo com-

missionou no lp()iSto de te.nelnrt:e-.coronel, !p3.['a o exercicio de uma missão 
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militar de alta responsabilidade e gravidade, á frente de um numeroso con-
Ungente, quando a. derrota o sui'!prehendeu.. , 

iForrum: cOins·ig;nados n() jornal La Naoion, de Buenos Ai:res, os· do·us s~
guintes ilelc:gramma.s, datados de Hi, na oidade de !Po.sadas, que leio .rua. ltn.-
gua original: (Zé) 

".Posadas, 15 - E! cônsul argentino en Igunz.ú acaba de te-
Iegra.f:rur desd\l P<ueJrto Aguirre al gobemado·r dlel Te-rritorio, lo se-
guiente: 

"Las lfuerzas r evoil;uci'olrururias .brasileíías toma:r.QII1 Jos puerloo 
de Guiará y MendeS'. De las fuerzas .Iegal;es se es-cap3ron so.Jamente 
c! C()mam-àante ·Dilermand-o e 14 ho.m bres; los demás son ;prisioneiros . 
E! oomandante tuvo tiempo de emibarcarse a bordo de! Iberá c<m 
des-tino a Posadas. Las fammas de aquel -puerto se refugia.ron en 
Puor.rto Agu1orre." 

Numerosas famílias brasüeiías se han ,·etugiado en posadias (E&-
pecial de La N(J,(!,ion) - Posad:"ls, ·15 - Nue-vas ThOticias recogidas en 
Ia subprafectura de Ia Gobernación, dan cuenta de que ha llegado a 
Puerto Aguirre el ovapor Iberá, conduciendo m.umerosas mmillas que 
lhuyeron de Puerto •Mléml.ez, hoi en poder de los revoluclonartos bra-
siilefios, .quedando •:'l.li refugiados e! .tenente -coronel Dilerrna.ndo Can-
d1do Asis, jefe de las fuerzas brasilefias en el Alto Paraná, que COIIl• 
slgu1ó escaJPar de Puerto M-éndez con quatro oficiales y diez hom-
·bres de tr<Ypa. El resto dei Ejereito se ·cree que quedó aniquiladll. 
La AY'Udantia de la subprefectura de P.u:ento Aguirre recogió de 
!pOder de las fuerz<\s •huida;s, 12 CaJI"aJb:imas IMau.ser, cuatro sabJes ba.y-
onetas y 600 tiros de guerra. 

Desd·e Ias 5 de hoy, ban pasado numerosas familias de! Brasil 
a Puerto Aguirre, las que ·se alojan en un campamento }l'rov:is!onal. 
El ayudante comundc~ qltle se cairece de viveres y •ha :Pedido au-torl-

·:zJ~ión para adquirirlos en plaza. También tiene .bajo su cusd:odia 
ruma ·ohata-lam;ha con bandera brasilefia. Mafiana se esPera ·el jefe 
de Ja fuerza legal d'erroía.d!a, que tiene Ia intención d<e ·pasar ai Brrusil 
por Uruguay{''lla. 

El gobennador, de acuerdo con e1 subprefecoto, envió un oficial 
con 15 'hiOm'bres 1para <reforzar la Polida de ruquel ;pU'eDto. " 

E ; e, Sr. P.res1d'ente, os. dous d'espacll()S a que deu .p.u'blic1dade o jornal 
]Jlatino. C'o.mo V. IIDx. vê, d>elles consta que, não só os bravoo militare.s 
foram obrigados, n ?•turalrnente, a fugir, deante do impeto das aguerrida8 
forças revoluc101Il·Mias, mas, ainda, >não raras famiJias brasile:ras, es·tão aco-
'lhidas no seio ·hospitaleiro oda nossa visiruha irmã, n Republ:ca :Argentina. 

Não é posffivel, Sr. Presidente, deante dessa situação de tama nha gra-
vidade pru:a o prQIPrio Golvernu, que se comserve inerif:e e im.~passivel o ,p-oder 
rublico do Bras:il. 

Quaes as :p-rovidencias que -"18 au:torida.de-s· offldaes j:l houveram 1p0r 
bem ad01ptar, no sentido odie proteger a vida, assegurar o bem. estar e g-rurall!tir 
a subEistencia ás famd.lias brasileiras. red'ugiadas em terrlltO'I'io 2r.gentinu? 

O SR. ADOLPHO BERGA.MINI: -!Nada se srube, porque, n ão c()ntente co.m a 
a.dopção do sitio, o Goovenmlo. im<pedé que os jornaes noticiem o que se .passa . 

.O SR. AZEVEDo LU.!!'A: - Nada se sabe, diz lb<em o nahre De,putado, neste 
momento, visto qu<> :tos j.o.vnaJes se i.mpoz uma lei · de arrooho, que é a 
vergonha do palz, e a opinião tpubllca Ee sente orp.primida pelo garrote da 
policia e pela <tO~ção de toda a mruC!hinarla govecr-namental. Voltámos aoe 



-11-

tempos sinistros do obscurantismo medieval. Ninguem. srube, até esta hora, 
0 que está acontecendo com os Il>Osso.s patx:cios, com os n<>ssos irmãos, que 
a luta fratricida joga até os campos de batalha e obriga a emigrar .. para es-
capar ao desastre e ·poupar-se á. morte . 

o SR. PmEs Do Rio: - Trata-se de um pe-queno incidente. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - A noticia da. Nacion é uma "hes!)anhola-

da" . ~ver que se falia em "Exercito J:>raS'Heiro commandado p elo ca;pHão 
Dilermando", quando este commahdava apenas 1·26 hom·ens! 

O 1SR. ADQLPHO BERGAMINI: - Onde ha um Oifficial ocommandando forças 
do Exercito J:>rasileiro., a ·hi está represenJtado o (Exercito !brasileiro. 

o SR. AzEvEDo .LIMA: - Eis ahi, Sr. PreS'idente, a que ponrt.o chega. a 
gratidão dos governi-stas; pol'lqu~ o numero de foragidos não attinge á cópia 
extraon<Ünaria de um verdadeiro Exercito . .. 

o iSn.. NICANOR NASCIMENTQ: - Ninguem afflrmou tal: disse-se que ê 
um incidente eern maior importancia, e, quanto aos fora.g.idios, :POSSO garantir 
a V. Ex., já fo!l"arrn t()IJU<'\õas toda."! as ;providencias. · 

O SR. AZKVEIDO LIMA: - ... e porque o nu.:m~er,0 desses nossos ,patricios 
não vae além de 14, e IPOl'<llle o .capiltão, aliás temente~coronel, conseguiu 
salvar rupenas pou co m:ais de .uma dezena de commandados, ac·ha-se descu~var 
vel a indülferenç.a do Gavern o ! 

0 SR. iNICANOR NASCIMEN'119: - Como inPM:l'erença, se já. todas as provi-
dencias foram tomadas?! Vã ver que até o proprio Sr. Dllerm.am~ · jâ lliO Em• 
contra em Porto-Alegre. 

O SR. AZEVEDo LIMA : - Vamos e venhamos. Certamente competiria ao 
Sr. Ministro da Guerra, certaJqJ.ente caberia ao titulax da !Pasta millta.r, o 
acudir, com .presteza e &olicitude, a esses nossos patricios, egressos do pai~ 
por d'orça Ida derrota. 

Mas, que é possível esperar desse Ministro, que é poss·ivel es;perar de~e 
homem de Estado qu e, no m omento angu stioso em ,q ue as instituições estão 
sendo abaladas, em q ue o odio entre os irmãos cresce e avulta, em que todas 
as li'berda;des sãDi sonegadas e confiscadas, em que todos. os direitos não !Pas-
sam de rhetortca vã e lielusor:ia, não trata desde já de outra cousa soinã.o 
do seu advento á Presidencia da R epublica? 

0 SR. NICANoR NASCIMENTO: - V. Ex. sabe quem é o autor dos boletinu 
de propaganda à.a ocandidatura Setembrino? Quem sabe se elles não partiram 
da general Isidoro tambem? 

O ISR. ARTHUR CAE1rANo: - Isto é o resultado de uma luta, que V. Ex. 
mesmo teve occasiã.o de denunciar da tribuna, entre o Sr. Marechal chefe de 
PoJoicia e o inc'lito Sr. Ministro da Guerra. 

Neste caso, ao Governo é q u e competir·ia o julgamento dos actos do 
Sr. mare-cha l S'etembrino. 

i() SR . PIRES oo Rio: - E' u ma injustiça que se faz ao 1patr.iotismo e ll.O 
espírito de disciplina do Sr . Ministro da Gue<rra. 

O iSR. ADoLPHO BERGAMINI: - Nãa posso comprehender es.se espírito de 
<l.isci<plina, uma vez que o Sr. Ministro d a Guerra, à.e publico, passou um 
Hpito" ao commandante da 1" ·Região MiÜtar. IA, h ontem, no Rio Jornat, 
que este havia, até, pedido demissão do Exer'cito. 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO: - Isso é apenas tactica .parlamentar par'd. 
crear situações, e nada mais. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Então, citar um aviso do Sr. IM1nistro da 
Guerra, ochamando â ordem o .commandante da 1• R egião, é tactlca ;para crear 
situações? ! . 

O SR. AZEVEDo LIMA: - Em que pese á opinião dos meus illustres colie-
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gas, cumpre-me declarar que não tenho mais fé em nenhuma das auto.ridades 
do Governo, que ... · 

O :SR. Nrc.A.NoR NASCIMENTo: - Querem orear uma situação de desharmo-
nla entre illustres servidores Kla Republica, mas não conseguirão, porque o 
patriot ismo e os sentlmento.s civicos, de cada um delles estão acima de qual-
quer suspeita. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - ... armam a discordia entre si, p ara institulreru 
o schlsma nos conselhos de Estado, e para semearem a sizania na familia Kiü 
Cattete. 

NiLo ha, m.este i111sti:mte, que devia ser de paz, .de fraternidade, de oon·· 
cordia, Ide demenda e de tolerancia, sinão um interesse nos homens publicas 
do Brasil: o de se apinho·arem todos em to·rno dos seus cabecilhas, que serãu 
os proximos .dioctadores do paiz. Esqueceram os sentimentos p a trioticos, aba-
faram as preoccupações de brasileiros verdadeiramente amantes de sua ter-
ra, afim satisfazerem a seus interesses e cobiçarem exclusivamente a ca-
thedra que está. agora occupada velo Sr. B'ernardes. 

O SR. PIREs Do Rio: -V. Ex. se refere ao general Isidoro e João Fran-
cisco? 

O SR. AZElVEDo LIMA: - Não, meu caro collega, refiro-me aos :vario.s mi-
nistros d~ Estado., ·em torno de cada um ;d:os quaes se estão :formando os 
nucleos pa;ra a IProx.ima crunpanha p·residencial. 

·0 iSR. NICANOR NASCIMENTO,: - V. Ex. está enganado, Não haveria ne-
nhum im.becil a atirar agora uma candidatura que seria queimutda. 

tO SR. AZEJVEDo LIMA: - Refiro-me aos secretarias do Governo, que as-
sim proce;d:em, em uma hora precaria e melindrosa paria o P ·residente, cuja 
sorte, como todo brasileiro sabe, depende de eventualid!!Jdes .polit1cas e está 
exposta a iPerigo() immdnente . 

O que vemos é o Sr. marechal mi-nistro da Guerra indi.s!Posto com outro 
marechal, o Sr. c hefe de Policia do Districto Federal, e accusando-se mu-
tuamente de responsaveis no mo.v.imento sedi-cioso. 

O .SR. ADoLPHo J3ERGAMINI: - E o Sr. Iruinis:tro da Guerra procurando 
f-erir os amigos do Sr. cherfe de Polic1a, como fez com o Sr. Ribeiro da Costa. 

(Trocwm-se mttros apartes). 
O !SR. AzEVEDo LIMA: - O verdadeiro ;requisitaria, que o ultimo formu-

lou contrn o m-inistro, naquella carta Interessante e caprichosa, que dirigiu ao 
nosso collega, representante do Es.tado do Rio, o Sr . Norival de Freitas, signi-
fiCa. bem a irritaçãJo de animos entre os· chefes militares. 

Do Sr. Iruinistro da Guerra, poderia eu dizer que se esobá oppond·o a qul:l 
se converta iem lei, sem delongas desnecessarias, como cumpre á necessidade 
do Estado, aquelle projecto que mandava promover, ao posto de segurudos te-
nentes, os sargentos que se. houvessem distinguido PD·r actos de ·bravura em 
olJeraçÕies de guerra. 

O SR. NICANOR NASCIMENTo: -Declaro a V. Ex., que o projecto foi au-
torizado pelo Sr . ministro da Guerra, que tem usa'd'o. da lei diversas vezes. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Da lei, não, pol"que o projecto não está 
oonvertido em lei. 

O SR. CEzAR MAGALHÃES': - S. Ex. não poderia .oppôr-s.e a uma coisa 
que !fo.l !Proposta :por elle pr()IJ)rio. 

O SR . AZEJVEDo LIMA: - Entretanto, a grande verdade é que os sar-gento.; 
da le-galidad:e, aquelles que partiram .para a campanha, com o co·ração anima-
do de que a patria iria gratamente reconhecer-lhes os serviços prestSJàos, 
ainda hoje, passados dous mezes., aguardam com im·pacienda que seja conver-
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tido em lei um pr{ljecto acerca do qual auspiciosamente se annuncia que j á 
começou a operar . 

O SR. NICANoR NASCIMENTo: ---: J~ 25 delles estão comm.iss,io.nados. 
10 1SR . IADoLPHO BEROAMINI: - Fóra da lei. 
0 SR. NICAN{)R NASCIMEN1TO: - Mas se S. Ex. e-stA se a utorizando d'a 

lei, como ipóde ser contrario a essa le i? 
O SR . .ÃDoLPHo BEROAMINI : - Então está exercendo um arbitrlo. 
O SR. AzEVEDo LIMA : - A .grande questão, :Sr. [Presidente , é que esses. 

s a;rgentos insoffridos comprehendem qu!l a patria não lhes quer r ecompensar 
os serViÇ{lS prestados ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. es,tá enganado. 0 patriotismo 
delles é soli-d'o . 

10 /SR . AZEVEDo LIMA: - ... antes entram a sentir que a !}rQ'Posição ten-
tadora não passou de um engodo ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTo: - 0 projecto já foi realizado em parte. 
O SR. A zEVEDo LIMA: - ... opara a nimar os briosos soldados que seguiram 

para a guerra, como se elles precisassem da corrupção e do s uborno para 
prestarem os serviços a .que são o·brtgados. 

0 SR. NICANoR NASCIMENTO: - Se nãÕ predsam, como estão d esc.on-
tentes? 

O SR. AZl!lVEDo LIMA: - A ()amara acenou-lhes . .. 
0 SR. NICANOR 'NASCIMENTO: - N ão acenou , fez. 
O SR. lAZEVEDo LIMA: - ... com um .projecto retardão ... 
0 SR. _NICANOR N ASCIMEN'l\0: - EstA em marcha. 
O 1SR. ADoLPHO BEROAMINI: - Está em marcha, mas não chegou a s.eu 

termo 
O SR . NICANoP. NACIMENTo: - T em de atravessar os turnos regimentaes, 

para ser ~ei. ·Mas a culpa não é .do Ministro da Guerra . 
O SR. AZEVEDa !LIMA: - . . . a Camara fez-lhes promessas vãs, deu-lhes 

esperanças lfallazes . 
0 SR. NICANOR NASCIMEL"íTO: - V . Ex. sabe que é O contrario. 0 Dr. Ar-

thur Bernardes cumopre o que promet1eu . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Ou a Camara i!ludiu prGpositadamente a boa ifê 

dos soldaJd'os, ou o Governo está IParaiysando, muito de industria, a marcha dt> 
projecto . _ . 

10 SR. PIREs Do Rio: - Não apoiado. V. Ex. f az uma g ra nde injustiça. 
porque o pro jecto jã está nG Senado. 

o SR. tAzElVEDO LIMA: - Embora o!}posicionlsta, creio que fielmente 1n-
ter.preto os sentimentos. daquelles militares, decla;rando, em nome dos mes-
mos, que, se foi a sirucerida;d:e dos legisla;dores que lhes inspirou o projecto, 
não -retardem agora, calculadam!mte, a marcha da ;proposição, sob opena de 
perderem o c redito ·que merecem. Se foi com o pro-posito deliberauo de lhes 
il!udir a boa fé, julgo1-me autorizado a d-izer que elles, s,argentos, fazem jús 
a me·Jhor tratamento por parte do !Poder L egisla tivo. (Muito be-m; 1nuito 
'bern). 

SESSÃO D E 2t6 DE SETIDM'BRO 

O Sr. Presidente.: - Está f inda a leitura do expediente. (PCLW~a.) 
·-sem quere r rubrir polemica com a outra Casa. do Co·n;gresso ou c= a1gum 

dos seus m€llllbro-s, sou forçado a dirigir á Camara algum a-s pa lavras, a res-
peito da critica emittida por um illust're senador acerca do modo como condu-
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zimos os nossos trabalhos. , O retardamento da entrega .do Diario dio Congres-
110 impediu-me _de dar hontezn me.smo as explicações que hoje venho trazer 
á camara. 

!Não pretendo, como disse, abrir polemica com um mem•bro da outra Casa 
do Palrlaanento; mas, tal foi a critica feita lá d'órma como a Camara procedeu 
na approvação do projecto referen~ a decretos ex-pedidos pelo Poder Executi-
vo so•bre o estado de sit.io ;que ten,ho de demonstrar a sem razão dessa crlt!ca 
e a justeza com que cumprimos a nossa lei interna, encaminhando os traba-
lhos desta Casa. 

No regimen de separação de poderes, com attribuições discriminadas. 
cada rum exerce as suas funcções segundo o proprio criterlo e np regimen de 
duas Casas do Parlaanento ·é regra se dizer que em uma não se ouve o que 
se diz na outra. 

Não obsta.nte, como se trata da execução do nosso Regimento e da.-3 nos-
sas attribuições constltucionaes, entendo -de ·me_u dever mostrar que a cama-
ra, aJbsolutamente, não ficou diminuída na fôrma como interpretou a sua. lei 
interna. 

O art. 230 diz: 
"Todas as duvidas so·bre a interpretação deste Regimento na sua 

pratica ·constituirão q,uestõea de ordezn. 
§ 1. o Todas as questões de ordem, claramente formuladas, ::;erão 

resolvidas soberanamente pelo Presidente da Caanara." 
As questões levantadas no !Senado, pelo nobr-e ·Senador pela Bahia, Sr. 

Mo·niz Sodré, foram diversas. 
A primeira é a de que o artigo do prôjecto incluía diversa.s proposiçõP-S, 

podendo ser umas acceitas e outras recusadas, com infracção do § 3• do arti-
go 2·47, .que estabelece: 

"!Nenhum artigo do projecto pode>rá conter duas ou mais p-ropo-
sições independentes entre si, de modo a que se possa adoptar uma 
e rej-eitar outra." 

Ora, o projecto votado pela Camara, em um só artigo, approvando todos 
os decretos do Poder ·Executivo, estava redigido conforme se costuma redigir 
todos os proaectos referentes ao mesmo aooumpto . Cada artigo contém dls-
posições que não collidem, e essas que estão contidas no artigo do nosso plí'o-
jecto, visivelmente não colli-dem, porque tratam todas da a;pprovação de 
actos expedidos 'Pelo Executivo sobre o ' mesmo assumpto. Mas, ainda q,ue 
collidiss•em, a CaJmara tiruha o recurso de acceitar umas e recusar outras, 
porque o art . 324 do Regimento é e:x>presso quando diz : 

"Em segu·nda discussão, votar-se-ha primeiramente o projecto, 
art~go por arti-go e, em seguida, cada uma das emendas. 

§ 3. 0 Votar-se-fuão como os projectos em segunda discussão oi! 
su\jeitos a discussão unica, coan excepção dos que prorogam, ou adiam, 
a sessão l-egislativa, etc. 

§ '5. 0 A votação por partes do artigo, ou emendas em segunda 
discussão, só será perm!ttida quando requerida durante a respectiv:: 
discussã.o e concedida pela Camara." 

Assim, si houvesse, de facto, proposições que devessem ser acceitas e ou-
tras que devessem ser r ecusadas, a Camara não estaria inhlb!da de votar a 
favor de umas e contra out•ras, uma vez que se req:ueresse a votação por 
partes, cousa de que nesta C'asa n!nguem cogitou, certa.mente po-r estar o 
projecto devidamente redigido . 

A segunda questão levantada pelo nobre senador foi a de qrue o projecto 
não devia ser considerado como aquelles .que teem uma só discussão, alle-
gamdo que o art. 29(}, em seu paragrapho 3°, quando diz: 
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"'l'erão uma só discussão, q.ue co·rresponder:á á segunda , as se-
guintes p.ro•po·sições: 

e) declarando em estado d~ sitio um ou mais pontos do t~rrito
rio nacional, :na emergencia de aggressão por .fo:rças estrangeiras, ou 
de c=oção in terna; 

f) approvawdo, ou não, ou suspendendo o estado de sitio que, na 
a usencia do Congresso houv·er sido deetretado pelo Poder Executivo"; 

não falia em .projecto approvando actos do Poder Executivo, na vigencia 
das sessões do CongreS&o. 

Rea.Jme rrte, não falla, mas, co·mo é -omisso o Regimento, á Mesa cabia 
inte!'Pr.eta:r as -suas disposições, !Para saber como d~via ser discutido um 
prCJ(jecto que ap·p•rovava decr.etos do Executivo soibr~ o estado de s itio, na 
vi.gencia das sessões do Congir esso . 

(Devia ter a discussão dos ·projectos ordi·naTios, quando o sitio, decreta-
do pelo C ongresso, tem uma só discussão? Devia ter a discussão dos pro-
jectos ordinarios, quando os proj·ectos approvando o sitio decretad!) pelo 
Ex~cutivo, na ausencia do Gong;resso, tem uma só discussão? 

A Mesa entendeu que tambem este prdjecto, que appTovava deoretos do 
Poder Executivo sobre o sitio, teria uma só d iscussão, porque tanto t eria 
uma discussão 0 sitio que fosse originaria do Congresso, como uma discussão 
teria a approvação dos actos do Executivo, na ausen cia do Gon gresso. 

:A Mesa, portanto, interpretando, •polr essa fórma, o R~gim·ento·, rião faz 
mais do· ·q:ue e·xecutar as proprias dis·posições do Regim•ento, porque outras 
não existem que se refir am a ·proj·ectos sobre o estado de sitio. 

A terceira questão foi a ·que se não poderia encerrar a discussão do ar-
tigo porque foi feita a discussão e m globo. 

'A discussão dos pro)jectos em segunda se faz artigo por artigo e só pD'r 
este fa,cto ella é parce.Jiada . O . projecto, tendo um só artigo, .fO'i discutido 
e ste uni co artigo. Portanto, de direito .houve ~a discussão prurcellada, em-
boTa se discutisse integralmente o pro.jecto, uma v·ez qu~ elle se co.nstituia 
de um sõ artigo. 

O nobre senador não tem razão, por conseguinte, tambem n essa argui-
ção de qu e a discussão não .foi devidn.mente encerrada PD•r t er sido·, de facto, 
feita em jglobo, visto que, como acabo de lemb'raJr, o proj-ecto·, contendo ape-
nas um a rtigo, esse a rtigo foi d iscu tido nos rigorosos t ermos regimentaes. 

Devia dar estas explicações, para que a Cama.ra pudesse perceber, per-
f eitamente, q•ue não foraun ju stas as criticas feitas n a outra Casa do Con-
gresso, sendo que, aliás, eu ·estaria, até certo ponto, dispensado de produzil-
as, porque, no sei-o· do propr io .Senado, houve quem re·ba t esse os argumentos 
do h001raclo Senador pe la Bahia. (M1tito bem; muito bem . ) 

SIDSISÃO DE 29 DE SETEMBRO 

O Sr. Adolpho Bergam.ini (palra wrna exp•lioação 11essoal) : - Sr. P resi-
dente, estamos em uma situ~ão de franca clandestinidade, que desfigura o 
regi11nen demo0ratico . Democracia queT dizer gov-erno do povo pelo povo, ne-
cessario se tornando, portanto, que a pa.rte governada t enha noticia, pela pu-
bli-cidade, de quanto . ·enoorra nos domí-nios da a dministraçã o, pa'ra que bem 
!po.ssa julgar os seus manidatarios e reno;var..IJhes, ou n ão, o mandato no 
pleito seguinte . 

Nove Estados da Feder~ão acham-se com as garantias constituc!onae-= 
suspensas. Ois orgãos de publicidade nada podem edita:r, e, até os proprit»' 
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r eopr.esentantes do povo, ignora m quanto occorr~ nas alt as camadas do Go-
verno. Em fa:ce de um tal r.egimen, natural ser/á, ·Pü!l"tanto, <lJU.e laJboremos 
em ·equivueos, visto como som.os ob~iga:dos a nos no·rtear po·r informações 
ou deducções tiradas. de uma ou outra leitura que hai.ia escapado aos censo-
res policiaes, qe vez q ue, :nem mesmo os discursos dos Srs . Deputados, ;podem 
ter a reper.c.ussão devi-da no meio !popular. 

Tolere •que, de passa:g€1Ill., accentue a desiguáldade de conducta da admi-
nistração mo .que :respeita âs decis.ões judiciarias. Descemos a tal ponto que 
varias , repetidos e numerosos aJOOórqãos do 8-upr.emo Tribunal Federal, asse-
gurando o direito aos Deputados de fazerem ·publicar nos or,gãos da imvren-
sa que entenderem, como e q,uando quizerem, mesmo• n a vigencia do sitio, 
os seu.s discu~r,·,os, esses arestos do m.a.is alto tribunal do paiz não· são, em 
aihsoiuto, respBitados. 

O :SR . .AzEVEDo LIMA: - Pe·rmitta-me V. Ex. uma o•bservação: est<m in-
for:mado de que -esses a<restos só manhosam ente serão respeitados. Os jor-
na:es vublicarão os disoursos que ,qui:õei·em, mas, se o fi:rerem, serão presos 
os :responsaveis pela publi-cação . Qual o jornalista q u e ca;hirâ no logro·? 

O SR . .ADoLPHo BEJRGAMINI: - O que equivale a dizer que não serão ~=s
peitado.s os accó1'dãos. 

O ISR. AzEVEDo LIMA: - O melhor é pmhibir de vez as publicações. 
O ISR. Ar:oLPHo lBERGAMINI: - Da JJenemerencia do Governo para com os 

jornalistas temos not icia, não só vela promulgação da lei da imprensa ... 
O SR. AzEVEDo LIMA : - V. Ex. pôde accrescentar o seguinte: até nomes 

dos D eputados, q1uaBs o m e u e o de V. Ex., não podem ser CO!IIJ.postos em 
celrtos jornaes . A A N•ovte, pur exemplo, estâ prohibida de puiblica<r o meu 
nome ; q:>odel'á referir-se â minha actividade, sem alludir ao no·me, dizendo: 
um D eputado· pe lo Distri·oto ]'edera.l, etc. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI : -E' exacto. 
No m·O!IIJ.ento presente, n ão c ontente o- Gove<rno· em ter !feito passar no 

Congresso a malfadada e inrqua lei de imprensa, ainda, por meio do estado 
de sitio, tem imvedido a publicação das cousas as mais corriquei'ras; e, como 
quize<sse impô:r a u m m.a.tutinü de grande c.irculaçãü que estam-passe 3/rtigos 
enviad-os .pelas Secr et a rias de Estado como se fôra da propria red31Cção, não 
o conseguindo, fez feC!har e·sse o·rgão immediataJmBnte, manu mjilitari, por-
q ue esse matutino não se submett-eu a essa violencia; e assilln agiu sem a 
minima oommisetação .para os po'bres o·perarios, Hnotypistas, typogra;phos, 
impres-sores, st.er eotypista:s, re·porters, redaJcto[·es, t-odos emfim aqueHes que 
em pr.egavann. a sua activida de no Correio da Manhã, de onde tiravann. os m eios 
para prover â s ua subsistencia e da familia. 

A desigualdade de c o111d:ucta do Governo, n o r espe·ito âs decisões judicia-
rias, i:i ·esta: emquanto prooede vela fórma conhecida com o•S> accórdãos q.ue 
garantem a pub.Jicação dos discursos dos D eputados e .Senadores, solicito e 
prazent eiro, obedece âs medidas possesso-rias, mesmo as mais preca:orias, e<m'i-
nadas de um supplente de juiz a favor d e casas de jogo ele-gantes, como 
succedeu com o Ca:sino de CopacaJbana; de onde se conclue que, paJra o Exe-
cutivo, o P arlam·ento valle menos que uma .ca:sa de jogo. 

R epito, IS'r. P residente : '8/Ill face do r egimen de m ordaça e de o-ppressão, 
é na tural qllle as considerações que vou desenvolver não tenham a precisão 
devida, porr-!que ellas decorrem de informações e de illações tiradas éte umas 
e outras noticias que tenham escapado á impr-ensa. 

S1~ . Presidente, o Jorna·t do Oomm.ercio de 2.5 do corr.ente public-ou uma 
cor'respond<enda do p1•esidente do 33anoo do Brasil, dirigida ao Ministro da 
Fazenda, annunciando o inicio da execução d o cont.racto entre o T.hesou·ro 
F eder.al e a quelle 'banC:O·, n a parte relativa ao re&gate de papel-moeda. 
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o banco nessa data recoLheu á Caixa de An:nortização, segundo esse do-
cumento, 6. 000:000$, correspondentes ao resgate reJa,tivo aos mezes . de ju-
llho, agosto ª seternJbro. Agora, ";r-estabelecida a ordem em todos os Estados", 
segundo a su~·prebendente com·municação do operoso Sr. Cincinato Blraga, 
continuam a ser d'eito esse r~gate, na importancia mensal de 500:.000$000. 

Infelizmente, 1Sir. Presidente, esse facto, tão auspicioso para as finan-
ças na,cionaes, anui to embo-ra o resga~ de •6. 000:000$ represente apenas uma 
gotta de agua .nesse jacto fo-rmidavel de mais de 700 .·000 :·000$ q.ue inundou 
o 'Paiz de papehrn:oeda, chega ao m·esmo tempo ao conhecimento pub.Jico. com 
a noticia de .have•r .o Governo susta.do o funccionamento da Defesa do Café. 

Em 31 .de julho tinhaJJ:nos em circulação no Bra,si!: 
Papel mencio:na.do na mensagem P·residencial de 

·3 de maio, no balanço do activo e passivo, 
incluído o da ·Carteira de Redescontos extin-
·Cta . . .. ............................. . 

Idem .da Caixa de Conversão extincta ......... . 
Commissão do J3anco . 

2. 24·9. 9.37: 39•5$000 
9 . 978:670$000 

'59!5./2.60:.000$000 

2. 85'5 .1!76: 065$000 

A circulação de papel do banco já é, s6 por si, quasi igual a 
toda a circulação do Thesouro em 19H. No mez de julho o banco 

ea:nittiu 18-1.000 contos, mais do que todo o papel-moeda deixado pela 
monarc.hia . 

J1á est8Jmos muito proximos dos tres milhões de contos de réis. 
Como o .banco tem em caixa 10.1544. 833 libras esterlinas em ou'ro, 
sua emissão ·pôde ir a 632 .•6•89: 000$000 . 

Se o Banco do Brasil aca:ba de collocar-se dentro da lei, começando a 
operar o resgate de pa'Pel-moeda, m a nda a verdade que se conf·esse que el!e, 
para attingir esse ·escopo, !houve de alçar a sua emissão a cerca qe 100 . .()00 
contos al~m do que lh:e ]:lernlittia a 1ei, lançando assim em circulação· cedu-
las .que a ·boa mo'1·a l devi·a e deve classificar como clandestinas, sem lastro 
e sem. valia official. 

Se porv-entura o ultimo acto da direcção do Banco do Brasil em respeito á 
lei não passa de sim~lles ·camoufllljge dos interesses suba;lternos de uma po-
lítica ,que leva o Governo da União a cravar uma setta no seio do Estado· de 
S. p .aulo, ma,scara nd.o a suspensãJo da Defesa do Cad'é, com o o'b(jectivo de 
attender aos reclamos da moral administrativa que o .obriga a inida!r o res-
gate de papel-'Ill•oeda, será de ·esperar-se ·q•ue a .Nação veniha a conhecer os 
meandros dessa combi.nação de cifras que entregou aos ad'ortunados accionis-
tas e mais afortunados ainda directores do banco o dinherr<> do Thesouro Na-
cional a 2 •J• 'Para ir <buscar emprestado esse mesmo dinJJ.eiro, n<> dia se-
guinte, a 7 •1•. 

Parece terrupo de indi!jgamrnos de que modo tem <> IBa.nco do Brasil dado 
cumprimento á lei que ruqui 'Vot ámos com o pensamento voltado para o des-
afogo d<J nosso ·Commercio, ·da nossa industria, do trabalho nacional E>-mtrlm. 
Quaes as inicia tivas uteis :que foTaan am'Paradas pelo credito do banco do 
Governo? 1Sabe~se, por tudo, que a taJXa de des-conto do Banco do B-rasil já 
attinge á tabella ·escorchante de 12 •1• e que das industrias a unica que lo-
grou surto malefko prura a explo-ração do ·povo- foi a do assucar . O pro.prio 
café, tido co·mo base de no.ssa exportação, aca:ba de soffrer o golpe d·a -poli-
tic.a II1efa;sta .q,ue vem o.ppdmindo a vida nacional e -aco•rr.entamdo, cada vez 
mais, a liberdade no paiz. 

Já nã:o é mysterio 'Para ni·nguem o que se passa nos bastidores da a l-
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Jiança politica entDe o Cattete e a situação paulista. Arrastado pela vigo'rosa 
corJ>ente de opinião que se lfo=ou na gloriosa terra dos bandeirasntes, a si-
tuação politica de .S. lPaulo resolveu crear entraves a esse crime que se pre- . 
tendia leva:r a te=o, de ·refor.mar. tle a Constituição ([e •24 de fevereiro em 
pleno estado de sitio em nove unidades da Federação e, portanto, em plen~\ 

gueDra civil. 
o impasse em que se encontravam os paulistas era realmente grande. 

Carlos de campos, insigne presidente do gra,nde 'Estado, ti.ruha opinião já co-
nhecida e proclamada em· favor da conservação da Carta de 24 de Fevereiro, 
tal qual eHa se acha. · 

Realmente é de um discurso de S. Ex., proferido em 1916, a seguinte 
opinião: 

"Affirma-se, é verd3Jde, .que, na constancia do· presidencialismo 
erros ou excessos foram commettidos. Erros ou excessos dos ho·me11~. 

-porém, e não da instituição de tal arte mal comprehendida ou mu.I 
applic3Jda e quiçá adulterada nos seus eleanentos 'basicos. Si, em con-
s equencia, iJJ.em entendido e prati-cado, como .póde e dev.e ser, o esta-
tuto })Q'esidenciai é util, para qrue a aventura da sua desmontagem, 
quando as advertencias que o visam não p assam de fal-has ou desvios 
de simp-les execução? :Pretender-.se-ha, em tal contin-gencia, mudar o 
•systema e anante'r os homens? Substituir o rotulo e guardar os agen-
tes? Porventura já alguem se lembrou d•e abolir a le-i, porque .um 
unagist:mtdo a interp~·etou mal? lP.or certo que não. Conservemos, por-
tanto qttal se acha n esse pacto f'Unàa1wental, qoue é a superiok· ga-
rantia da Republi-ca, como regulador dentro de convergencia de todos 

os ruppare.lhos parciaes do nosso organismo -po.Jitico" . (A'puã, Ara,u~o 

!Castro - Reforma Constitucional, f'ls. 25- 2·6.) 
O SR. AzEVEDo LIMA: - E foi o leaãer paulista quem fez q,uestão da re-

fórma do Regimento q.ue fizemos · dwquella maneira, no sentido de cercear a 
li'berda.de e a auto'l'idade de ca,da um de nós. 

10 iSR. ADOLPHo BERGAMINI: - Oonservem·os qual se acha esse pacto fun-
damental - aconselhava Carlos Ide Campos, pugnando pelo aperfeiçoamento 
do ambiente, pelo conselho austero, leal e pertinente, peJo culto do direito, 
pela serena educação das escolas·. 

CPerfilhaJdas foram as suggestões hritannicas na mensagem presidencial 
de 3 de maio. Entre as exigencia.s dos mglezes figurava, a mais vultosa, a 
l'Bforma da Constituição. 

Mas, as contingencias, as terríveis injumcções, pa:.rece, o teriam compel-
lido a transigir, pelo m•enos em parte. 

Graves problemas financeir.os t:'l·ouxera.m para cá a celebre missão in-
gleza, cujo presidemte, Lord Monta.gu. em .~eu discuTso de despedida, a 5 de 
março deste aJnno, habil e disc'reta.:mente, declru:-ou "ter tido occasião de fazer 
al·gumas suggestões ao Governo, as quaes esperava fossem ouvidas e pra-
ticada-s" . (O Jornal, de •6 de :março de 19·24.) 

LEJ, chegando a !Londres·, reafJfirmou, consoante telegramma da United 
Press, de 21 ainda de março, q~te o 1·ezatorio da oom~~nissão fiJ ra ent>ref!'lw ao 
Governo do B1·a~il, a quem cabia dizer si àe'h'ia o~~ não ser pttblioaão. (0 Jor-
-nal, de 2J2 de março de 1·9o24) . 

O !SR. AzEvEDo 'LIMA: - .E foi publicado com omissão. O art. 11 des~ 
relatorio não foi publi-cado·, naturalmente, po-r se-r consider3Jdo off'ensivo aos 
brios da iNação. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - [Mais offensivo ainda do que o •resto do 
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J.ttlatorio, -o~1de o menos .que se .diz é que os humens publi-cas do Brasil são 
vünaes e o me<nos de que se faz q•uestão é da reforma constitucional? 

O SR. AzElVEIDo LIMi\.~ - Devia ter sido muito mais offensivo esse art. 11. 
O SR. ADoiJPHo BERGAMINI: - Tocou a um rpaulista illustre, detentor da 

pasta da F azenda, firmar o compromisso de que a reforma seria feita, con<l'or-
me ·o compro\<a a carta q ue se lê no Times de 3·0 d·e junho, assim concebida: 

" ISr. E. S. :Montagu, !P. C. Tenho a honra de communicar-l!he 
que 1S. Ex. o .Prestd€1Ilte da R epublica do Brasil, Dr. ArtJhur Ber-
n ardes e e u oexaminarnos, com muita attenção, o relatorio sobre os 
estudos que a iMtssãJo p'rocedeu sobre a nossa situação economi-ca e 
financeira, e temos muita satisfaç[uo em declarar-l-he que estamos de 
accOl'do com to·das as conclusões a <que. chegou, que r-epresentam as 
nossas pr-o.prias idéas. 

Qu3Jllto ás suas suggestões sobre certas reformas e propostas, 
usaremos de toda a diligencia <para realiza:r imm·ediatamente as que 
dependem apenas do Poder E1re·Cutlvo, ·e fare-mos uso de nossa infiuen-
..cia so-bre o Oo·ngr-esso Nacional para lev~· a elffeito aquellas m-ed!-
.das que dependem de sua soberana deliberação . Atproveitamos a op-
pou-tunidade para agradecer co'rdeal=ente, a inda uma vez, a V. e aos 
illustres membros .da Missã,o a visita que fizeram ao nosso paiz e 
vara assegurar-lhe que o Brasil guardará uma indelevel lembran-
ça da visi·ta, que trará fecundos ·r-esultados para os dous })ovos ami-
gos. - Sam,pGiio Vidal, M1nistro das Finanças." 

De publico·, â face de todo o mundo culto, o Brasil se comp.remettia, por 
docum•ento escri-pto, documento que o inglez logo publicou, a realizar as refo·r-
ma:s do ·agrado da Inglate-rra . E entre ess-as Tefo·rmas, á frente desBa;S re-
formas, figurava o Estatuto !Po.Jitico. 

Quiçá por isso, pela gravidade da situação e para honrar a palavra de 
S. Paulo -contida na assignatura da carta que acabei de ler, ha\ia o S'r. CaT-
los de Cam'POS tr3Jllsi-gtdo quanto po.s.s-ivel do pro-posito em ,q,ue estava de 
conservar, qual se acha, o pacto- fundam-ental. 

E! o que se depre:hende dos factos. E' o que se presume das seguine!:ls 
palavras do mesmo ·estadista que pre.side a gJ.oria.sa terra dos bandetrantes: 

"A .ho•ra .po!i-tica que se at-ravessava- disse, após a revolução, a 
];5 de ag-osto - era a de uma st~gg-estão ·partida do pro-prio ISr. Pre-
sidente da Republica p~·a a l'evisão constitucional, enn que todas as 
co.nt<roversias possíveis sobDe o systema politico poderiam ser solvidas 
pela discussão publica, .na imprensa e no Parlamento, attend.endo-se 
mesmo a,o.s possíveis 1·ec!amo11 desses r evo-ltosos, .s i tiveooem elle.s 
a lgum prog.ramma" (trellho de .discu:rso no Diar'io POJ.YUlrú", de São 
PauJ.o, de 16 de agosto de •1924, 2" co.Jumna da 1• pagina) . 

A publica e am·pla discussão ma imprensa, .nas sociedades jurídi-cas, nos 
institutos, to-r<nara-se impossível em face do estado de sitio. 

1Era curial que .S. Paulo se [l'etrahisse, desaconselhando a r evisão ou re-
fotma ago·ra. Nobre e ·patriotico gesto republicano. 

Tanto bastou para deooe lo·go Jupiter Tonante qescarregar o seu raio 
sobre a vida paulista, fazendo sus-pender brus·C'amente a defesa do caf-é, ati-
rando aos azares do mercado a fortuna do Estado -e do })OVO de S. Paulo, 
já fundarrnente ·feridos pelos damnos inevitaveis da revolução. O ill~stre S'r . 
Car-los de Campos, col-hido pela surpresa deesa deliberação, houve <pOr bem 
reclamar da União uma reconsideração desse acto . tão violento qruanto injus-
to. 'Par tudo f.oi -lhe protposto que o 1Esta.do de S. Paulo assumisse a respon-
sa:bilidade da valo<rização, a mo·c1os de quem ac-E!rta contas de aggravos. "Não 
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quiz você carregar a minha r-ef.o.rma cons•tituci()n~Xl, poi.s que se aguente por 
lá e carregue sozirnho o seu ca:f1é". Revidando a ironia da proposta, replicou 
então o [presidente pa,u!ista que dessa responsabilidade compartilhassem então 
os Estados de Minas e ido CRio de Janeiro, bened'iciooos igualme.nte com a 
valarização. Aliás .caberia justa razão a rS. Paulo de r ecusar a té mesmo essa 
divisão de r.esponsabi.Jida,de, quando, em outra valori2lação, os Esta,dos de Mi-
nas e do Rio de J ameiro·, rompendo seus contra,cto·s, Ja,rgal·run em meio da 
jornada o .Estado {lB S. Paulo, sozinho, so'b o p eso da car~a tr.enn.enda, da 
defesa do producto que enriqu ece os Es<tados cafeeiros. 

!Sr. Bresiidente, a Naçoo .p'recisa saber até q.ue ponto chega a defesa do 
café na cifra da emissão do B a;nco do Brasil. A execução da de:fiesa do café, 
que está assegurancto ao Thesouro Nacional um. lucro bastante oompensa-
d'o'l· para sua participação, noo deve servir agora de mruscar·a a esse duello 
entre a politica do .Governo e os .esc'rupulos ~·epublicanos da s ituação pau-
lista que acaba de quebrar os igril:hões de uma triste escravidãq po.Jitica . O 
p a iz te m necessidaile de ·conhecer a situ ação exacta de. suas finanças para 
julgar os ;responsaveis pela m á a,pplieação da ~ortuma publica . CamtJOs Sal-
les teve .a CO'l'3Jgem . oeivica de -c-onfessar á Nação o desvio do dinheiro do The-
souro para -obter o apo-io da imprensa ao ]}!ano heroico com qJUe salvou as fi-
nanças d o paiz. Campos Salles imrrnolou a sua popularidade á odiosidade mo-
mentanea do povo, mas não s!Xerificou jám·ais o povo a seus cap'richos. 

Em t o·r·no d·e uma voliUca pessoal gravita neste .m ,oment o toda a vida 
nacional - e o Congresso a;ssiste, fal{irizrudo, o resvalar da não do Esta<lo 
para o cahos de aman•hã, se1n 8.JO m enos t entar lavar as m ãos da tremenda 
respons abilidade que leva aos h.ombl'OS, c urnplice dessa o'b'ra de dest'l'Uição 
do patrinnonio da n ossa liberdade c ivil. 

!Si o Thesouro desappareceu enV1o~vido n a trama ·engenhosa de um ban-
co do Govenno, si noo podemos já ago;ra tomar c-ontas do Thesouro, sem 
envolver a r esponsaJbilLd'ooe ·de seus negocios com o Banco do Brasil, t enha-
mos então a ·coragem n eoessaria para escaTnar essa chaga que está consu-
bern). 
mirrdo a;s finrunças naciona,es. J'á é tempo do Congresso examinar e a.ssignaJ..· 
o balanço ode sua partiocipaçoo no plano do Gove rno. O Governo da Re-pu-
blica está na -obrigaçoo moral de a .presentar suas contas ao Congresso ··exh!-
bàndo a c-onta ·OOll'rente dn Thesou.ro com o Banco do BrMH. 

N este m-omento em .que o rugido da liberdooe ecôa desde o mais mo-des-
to la r carioca a té ás carrnpinas vieejantes de .São ~aulo, do (Paraná e de Santa 
Catharina; desde o cauda l magestoso d-o Amazonas até ás coohilhas do Rio 
Grande - v.enho off·erecer 8.JO Governo um ensejo 'Para demo-nstrar pe'cant•e 
a opinião publica o seu •credito ad!ininistrativo, já que noo poderá exculpar-
se da politica de compressão com que está violentando· o p aiz . !A. maioria da 
Ca;mara não voderá, por seu deco'vo, ne gar appro'Vltçoo a esse requeri.Inento 
- nem pôde o .Governo por sua -honra deixar de enviar á CaJ.nara a d efesa 
de sua rudministração. [Nega,ndo, a Cama1'á terá prejulgado a faUencia da 
s ituação que ella apoi-a .- da mesn1a fónna que o Govru-no, se recusa'r for-
nec•er esse •ba la;nço·, te i'á de ser .considerado réo confesso. 

!R.epoo o Gover.no a exhi'bir perante o Congresso· ·e perante a Nação· a 
conta corrent e do T.hesoum com o •Baneo do B'rasil; e a dizer dos motivos 
pelos quaes s uspenseu a D'ed'esa do Café. 

Penso ter, a;ssim, Sr. Presidente, justifieado o requerimento que dirij-o á 
M(,sa e que ·espero que a CrumaJra haja p-or hem {J.eferir . (Muito bem; muito 
bemo. 

O Sr. Azevedo Lim.a (ZJIL?"IL 1UI1W eX1Jliccu;ão pessoal) : - .Sr. Presidente, 
da attrtbula'dissLma. fnmilia ·do v&.lente pugnacissimo coronel J ooo Flra n cisco, 
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está sendo victima da ;policia, a soffrer as vi.cissi tudes de uma prisão de:sn c;-
ces!laria e absurda ma ilha Rasa, um dos seus filhos, apenas impubere, Q!UB 
comttL 17 &nnos de idade. O 1grande deiicto· desse menino, coano bem o disse 
em um.a carta, que li, o ex-1Deputado Sr. Macedo_ Soar-es, ê ser fiLho do re-
volucionrurio riog'ramd·ense, que -se aCJha no comn1ando de uma columna de sai-
dados insurrectos . 

:Para todo o -coração bem f-o-rm!!Jdo·, rpara :toda a aLma generosa e equ ili-
brada, a vingança .que se está exercendo sobre oos-a criamça assume as pro-
porções de barbaridade innomtnavel. 

<Como s'e isso não ba;stass-e, rSr. iPresidente, para. reprovação das autori-
dade.s publi-cas que -assi:m abusam do poder a que ascenderam, acc_rescenta-
rei ainda que a -fanrilia 1n>teira (fo revolucionaria .foão .Francisco, neste lno-
mento á !!''rente de tro•pas treb'eldes em terras do :Param:á, está tambem soi-
frem.do ha mais de ;dous mezes, na ca;pital paulista, a ma.i.s violenta de todas 
as coa;cções e o menos justificavel de todos os oppro:brios . Dentro do prec1io 
em que reside, á rua Prates, na villa AnnlbaJ n. 2, em ·São Paulo., a fami'lia 
do alludido -coro'Il.ei, · com·posta de sua s-enhora, dua;s fi-lihas casadas, Clljos 
m aridos estão ausentes, e de uma solteira, -QtUe -conta apenas 16 <'Xtnos de 
idade, está retida com ooldaido de carahina ·embalada á porta, a corta'r-lhe 
todas as communicaçõ'es com o exterio·r. 

0 ISR. ADOLPHO -BEJRGAMINI: -< Não" ha mais humamidade. 
O SR. AZEVEDo 'LIMA: - Segundo denuncia que ohegou ao m-eu conheci-

mento, graç·as á f-ineza de um a;migo da !familia que a p.olicia paulista vem 
perseguindo assim, estou infoTmad-o de .que ha mais de 6·0 dias não ê permittido 
a nenhum dos membros dessa familia <trams·pôr as ombreiras de sua porta 
nem cD!lnlm.unica'r-se com o exteri-or, mesmo sob as vistas inqui~itorla~ e 
perspícuas da policia pauli-sta. . 

Não sei, •Sr. iPresidem.te, qual a .ne-ces-sidade de Estado- que r'lcomme-nda 
.ao Governo úrruta.r asstm as pessoas da família qos revolucionar: os. 

A Nação, por muito que anceie pela paz immediata e por uma prom-pt~ 
tramq·uillidarde, lha de se sentir transida de r.evo-Ita e de desgosto diante de 
u·m episodi-o como este a qrUe as autdridades expõem pessoas imbelles, per-
tencentes á il'a;milia de J>Oão Francisco. Não ha co.nveniencia para as auto-
rid>a,des, nâJo ha necessidad-e de ·E stado, ean que se apoie tal medida co-erci-
tiva : antes, pelo contrario, nas ;p>ro'Videmcias que o -Governo está adaptando, 
de geito a cel'ibar de tamanha coacção a familia do coTonel João Franc1sco, 
só rha •a demonstTaçãJo evidente da paixão de qu-e -se acha apoderado o Go-
verno macio'Il.al, paixão com a qual já, m ais de uma vez, disse eu não poderá 
s·er restabelecida a tranquillidade nacional. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A:po-iado. 
O .SR. AzEVEDo LIMA : - ... e, certamente, não será assegurada a paz 

das rf5amilias . 
O SR. AnOLPHO BERGAllUNI: - Ao co,n-trario, -cada vez mais irrita e dilata 

o rumbiente r evolucionaria . 
O !SR. Azl$7EDo LIMA: -A Camara, m·dendo em im·petos, de -cada vez mai.s 

se mo$trar soiidari-a com os detento•res do poder, desgraçadamemte, ha dias, 
regeitou •por seu voto quasi unanime, um. innocuo e inoff.ensivo requerimen-
to de informações, pelo qual desejava chegar no conlhecimento completo da 
lista dos ptreso•s -q,ue são ma-ntidos a;té agora reclusos sem motiv-o justifiea-
vel, sem razão -procedente. 

IÜ tSR. ADOLPHO :J3EROAMINI: - E' O regimen da C}and.es-tinid-a,de co.m;pleta . 
O SR. AZEVEDo LIMA: - Eu desejaria mostrar, estribado nas prop~ias in-

fonnações offi.ciaes, que estão ·Ca:r·pi-ndo no f.undo das masmorras da Ca1)itai 
Federal e c1o Esta·d·o d·e São Paulo, e nas inhos,piÜtJS paragens de certas iliho-
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tas, oomo a CRaza e da Trtndade, cas•tigos que não merecem e. a que não fa-
zem jus •brasileiros mais illustres e co·ns·picuos que o ·poder faz corrn que, iha 
mais de 60 dias, smfram as viciss~tudes e os castigos infli-gidos por autori-
dades arbitrarias . 

0 tSR. ADOLPHü BERGAMINI: - l1.!rbitrarias e vi-olentas. 
O SR . .AzEvEDo LIMA: - O voto com que a Camara re,geHou o meu re-

querimento não me iniped•irá, todavia, de assomar á tribuna para vir, pouco 
a pouco, discriminando, ·nome por nome, cada um dos que até esta hora 
estão sendo pUIIlidos por delictos q•ue não praticaram . Limito-une, po·r hoje , 
para a,ttender a solicitação de uma a lma ;piedosa, não a pedir a graça do Go-
verno, nem a sua cl'elllencia, mas a levar ao conhecimento do po·vo brasi-
leiro o rigor com que se est(L tratando a familia indefesa d'e um adver-
sario . 

Era o que tiniha a dizer. (M1~ito be•rn; muito bem .) 

.SEStSÃ.O D E 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Azevedo Lima: ('') - Sr. P1·esidente, as emendas do honra,do Re-
la.tor aibrem-nos uma 1~61"\S;pectiva de novos sof.frimentos .. 

O ülustre repres.enOOm.te .de MinaJs, que é ho·spede ma C'~ital Federal. 
neocessariamente não GOlllSeguiu ainda appr.ehender toda a. g.randeza dos pa-
decii.mentos que ·attribuiam a alma dos cariocas. Fiasse ,s. Ex., como nós da 
bam.cada do Distrkto F ·ederal, habitante permanente desta cidwd'e, e estivesse 
rela·cJ.onado com as fwmi:lias da ;população cario·ca, em cudo sed·o já .se ouvem 
OIS gritos •contra a C!l1'ise tremenda que no.s atormenta ... 

O SR. J.\ll]A.NOEL VILLABoiM: - Que atorm·enta a todo mundo. 
O SR. LYRA C'ASTRo: - Em. todo o Bl,asil e •não sómenrte na Ca,pi.tal Fe-

deral. O orçamento é vara o BrasH. 
o SR. AzElVEoo LIMA: - ... ce'l"to ,s . Ex ., participa,ndo assim, de · modo 

intlilno, de todas as vicô.ssitudes e desgo•stor, <que nos otpprimem, poria mão 
no exa'gero das ·no·v!Vs taxações e dQs l!rn:postO/S· P'l"·Oj~ctados, que, digam o qu e 
disserem, irão forçosamente contribuir .para que se ,difficulte a subsistencia 
da l)O!P1.Üação ro.rioca e do Brasil inteiro, co1no bem o dec·laa,ararrn varios doS 
collegas que estão a hon~·ar-me c om a &ua atten ção - do Bra,si'l inteiro, 
,Sr. P<I"esidente peiLo quiall p,erpassa. n esta Q1on:-a, de angustias politilca;,s, o estre-
mecimento da rea'Cção contra a :Lncuria dos governantes . 

.o <SR. MANOEL VILLABOIM: - Ao contrario, essa reacção é que tem cau-
sado tudo isso. E' a rea:ação pe1"manente contra a lega.llidade e c001tra a 
Ol,dem. 

0 SR. AUGUS'lJO DE LI:M:A: - COtUtra a l)az e O traba1ho. 
O SR. LYRA .CASTRO: - E' ella que tem perturibado a vida economica da 

Nação. (Apoiados.) 
0 •SR. NICANüR NASCIMENTO: - Não apoitado. Ning,uem é mai.s governista 

do q;ue eu, mas declaro que o :que faz ·a menta1idade ~·evolu'cionaria é o nosso 
sy.stema fina.:noeiro e econon'áco. 

0 SR. AooLPHO BERGAMINI: - E' a falta de rno<ralida.de na atP·I>licação dos 
àitnheiros p'll>blico.s. 

0 S'R. HENRIQUE DoDSWORTH: - tSobrei'u.do OS progr1llmnm.s pooliticos de 
perseguições . 

(*) Não fo-i re~sto ])elo orador. 
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o Sn. ADOLPHO BERGAMINI: - O reg-imen em que o coração estlá substi-
tuid.o QJela vesicurra lbüi-ar . 

O .SR. MANOEL V:nLLABOIM: - N€i>se estado de con\Stante revolta, não póde 
haver . bôa economia, •nffil1 bôa.s -f ina;nças . 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: ~ não ,pôde ter paz O Es•tado que sóroente 
-cabra :LrniPO&t~s do pobre e não do •r i•co. Vou demonstrar a minha these co-m 
oo argun1entos mais solemnes. 

O SR. AzRvl!:Do: LIMA: - Do [Brasil -inte iro, Sr. Presidente, dizia eu, por- -
q'lle, .desde -o .coração do üaunpon.i-o .bratsH<e~I'O, torpe -e execravelmente explo-
rado ~Jel-o seruhor de ·la;tid'u;nd~os , até á a1ma do proletario da m<f>'tropole s-ente-
se que borb-ulha a ancia de se Jiv-rarem, todos os nos-sos patdcdos da o•ppress-ã.'> 
ecoruomka e f!in•a.TIJCeliDa . .. 

O .8-R. LYRA CASTRo-: - Pas!S'anéLo :pau·a outro estado peor. 
O SR. AzElVEDo LIMA: - ... que os magnatas do capital, em conluio in-

co-nfe:ssavel coinJ. os exploradores da fazenda nacio-nal, vão preparando CO'ITI 
erros e desaUnos sem -CiQITIJta, prura a:nai.or desgraça d-o 'I.Xlliz e into-ler.avei i:n!f'e-
lliddade dos c.onsumm.ores lbra;sileiro-s. 

'l'odo o f im de anno, -qua'I1do •os in!clHos representantes da Commdssão de 
F1i'llançaJS res.o-lvean, rra sua ia:lta sabedoria, •eSlc;orcJ1aa· a .Nãção com i-mpostos 
crescentes, vem-se para ll!quli invocar o pll!trio.tismo do brasi1eiro, procura-se 
mystirf'icar a Nação, e appel<la-ise -system,a.tiaaJ!ll€nte -para os sem.tfu:nentos do 
povo, solicitand-o-se-il•he :um no-vo sao:rill!iicio em Pró! do paiz. -

-Cada am-no se repete a mesm•a c-antilena, aggravam-se os im-postos e, de 
paa· oom o Sll!crid'ido _po-pulrur, av.u-ltaan ás -éLeJ>Pezas oolo;ssa,es. 

O brasilcir.o, positiv:aunente, esrtlá. farto- de .ouvir es-ta prégação MUl.Ual d~ 
patr:LCJtismo, c:on1 a q,ual se ,siJm;u1a a •salvação do paiz, para se :tusca.re<rn os 
fundos ne.cessar[-o/sJ ás àlissip-ll!Çôe-s e ldesperdi'ci-os. 

O.s IJJosso·s d01ceis p·atriiCios Já •com•eçau11 -a ~;;,•mhof.ear--ise do co·nihecin1ento 
compl-eto da situação, e vêem, ld:escoroçoados, que o (lue nos inspira, a nó-s le-
gisl-adores, não é o dnteresse da sailvação p.·ulbliica, mas a n eoess.idade i-mpe-
r-iosa de_ prolongar o movimento osci!Uatorio da gangorra nacional, a q ue se 
converu01onou dar o m.Oilll.e -de p01der -pwbtico-. 

Me>bho<tica;mente, sem -descontinma:r, e•m todo fim ôe a nn-o, lfaHam com 
aquella notav-el prof1ciencia, que não nos é licito dissimular, todos os ver-da-
deir.os sabdos que pon.tid'ic·aun -na Comm.ilssão de Finau1Ças. Esse-s prelecciona-
dOl'es da sabença financeira deslumbram-nos a ingenuidaJd:e com o brilho das 
suas lant€1joulas e pnoouram fmscin:a.r, -co;m pmmessas doe um reoergu.imem.to 
economi-co e fin"aJn,ceiro pr.oximo, a ·bôa fé dos -cidadãos ·desprevenidoe . 

O brasileiro, -p.3!ciente e - rpacifi•co, uuve lá fóra GS vagos rumores de que 
se está aqui dentro a preparar a gestação ele um mo!lls<tro novo, fructo do 
contuber•ruio do Goveroo com a Camara ds Deputado~ . -(Risos.) 

O 1SR. .A.LBlllRICo DE !MioiP.AES: - V. Ex. dê-me !:Lce>11.ça para ,f icar fóra do 
parto . 

O SR. AzEYEDO LIMA: - -Qs tempos passam, -os telnPos• vão-se, e quando 
o a=>;r:eslidem.te da, Repuhlica -dellibera sa:nJc1Ciion.ar o o1·çamento, ou quando· não-
o s:J.Ul·Cciona, como ao tern\Po do governo .do Si" . ·Ep·it3Jcio Pessôa, é sempre o 
mesrrw d·e~rcalwbr-o, a rrresina; politica financeira pedestre, terra a, terra sem 
idéas e sem programm-a; é a obra lllll!terial neg3Jilldo os devaneios dOis poe-
tas; é a 1ettra da lei :desmenili!lldo 01s son~hos e os idiéaJi•sm-os do-s ünamceiros 
improvisados. 

Mas o -p.ovo co-meça de cançar . 
O SR. GILBERTo AMADo: - •Si o povo não está satiJsfeito com os velli.os, 

que venham os n ovos·. 
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O SR. AzEvEDo Lll\1A: -O movimento de revoata mU.itar ~a e o sen-
timento .de revolta .civil não sãJo, 'SEllllhores, os á'actares da degringofada eco-
•nornica, nem a 'CaUISJa determimrunte do .d:escalruhro lfinanceii'o! Não, pclQ con-
trar.io. A deso:rrdem. :no domindo dals finança.s, d·a economJia. •n.aoional, essa, sim, 
é a conse.quencda irnn'!e<llata do c haqs e da anarchia mental .que nos doimina.m 
e o:Pera, consequenteirlJffillte, a · perturbação da ordem na'Cíional, causando o so-
bresalto no senrtiJm.emto do povo e subvertendo a tral]]quillidade da;s familias. 

Dar-se-lha o ICiaJSO, rSr . Pr.asddente, que a -capacidade tr1burtarda ·do bTaS'i-
leiro, tão longamente eX'J)1Órada ,pelos legisladores pa1:,ricios, ainda se sinta 
em con<llções de supportar os nov(\S on'LIIS que neste anno de alborrecimento 
e tristeza;s lhe propõe o novel Relator do orçamento da Receita? Será pos-
sivel que, deante da terriv·el emer.g€m>cia ·em que nos acha!rnos, ,segUIIldo os 
terimos textuaes do proprio ;Prolator, a ·m·ea.ção de novas fúntes de renda ou 
a ;;.ggravação das existentes sejam toleradas pelos contriJhuintes brasileiros? 
Positirvamente, aquelles dos politicos, que privar€m 'lla dntimidade dos seus 
co,rreai'gionartlos, que tiverem. ingresso ·ass-íduo no tugurLo dOIS' patri<aios a1:o·r -
mentados, :f·acd!Jmente· compTehenderão que da Nação já não é lic!'irto exigir 
n esrse mom.ento um novo esforço tr<ibutario , ainda •que s e tenha de oappellar, 
de accõr~o com as praxes sed;iças, .para os seus arraigad'ÜiS sentimentos •Je 
patriotismo. 

Não •comprehend:o por "'xemplo, S·r. lP'l'esidente, como se püssam c-onJCiliar 
os inter-esse<s ecocr1omicos •co= os <finaruoeiros do p·a.iz, ado·p•Mnd.o-se aquel1a 
medida que .se propõe gravar com taxas anti->econorni.cas e exor.Oitante-s a ga.-
zolina, os o1eos lubr:iJfdc·antes, o kerozene e outros combiUBtiveis. 

0 SR. NICANOR NAsCIMENTO: -Veja V. Ex. essa 1sarifação absurda : Uma. 
casa -que .um •pobr.e comp1·a po·r 2 <contqs d-e réLs•, paga de iJmposto mais de 
25 % sobre o custo da pTOIPrieda.de, e entretanto, o .Sr. Ep.itacio Piessõa COiffi-
pra um automovel por 1-52 oontos e não paga um ni<eke1 de inwosto. 

o SR. AZEVEDo LIMA: - Que é dsso, Sr . Presidente, ·senão desattender 
o-s tnteresses do pa.iz? 

Quando to:da a nação brada pela necessidade de ISi6 baratearem üS· meios 
de transportes ; quando os· homens, que teem aprolf.undado verdadeülaiil<lcrlte o 
e;.9tudo ·das questões attinentes á ortlse d.a SUibsisj;encia e á ca.Te.stia ·da vida, 
reclamam a baixa das tariá'as e a facilidade dos transportes, é pr-ecisamente a 
CommiS!Sifro de J!'ina.cr1ças que p;ropõe P€lo o·rgão do Relator do orçam8'llto da 
Re~Ceita um aug1mento da.s taxas so-bre os <combustiveis 1rrnportados, o que 
traTiá economi<caJinen<te, como conJSequencia, a aggravação ·dos ;f.r€tes e o en-
careci·mento dos generos. 

lDir-1se-ha, 1s·in<Jeram.ente, que a cxi!Se ,poUtdca que IIlOS aJS<Soberiba e d.a qual 
dão .t e temuruho i'llequivoco até despachos telegraphicos afifidaeS q"Lie •logra-
ram pubticddlade ffiil orgãos da. iroprensa •ca.rioca, d.ir-se-ha ·que a c:M.se po-
1itioa de que estamos :salteados, haja de ser divorciada da c.rüs e " cro.nomica e 
financeira, que os des~regra'lnentqs do,s mãos .governos republicanos vê8llll 
ann<ualmente aggrava'lldo·? >Si se pensa sinceramente na possibili-da!l'ie de legru: 
ao povo brasâ.Leiro = -orçamecr1to escorchante, quando el1e al)Jceia ·por se livrar 
da ana.robda rpolitica, erra o legislador, erra a. Ca.mara., erramos todos, rubu-
s·ando do direito de alamnar o espirito publico e alvo·roçar as co·nsciendias as-
sombr adas, verdadeirament e assombradas ld:iante do· espectaculo tremendo que 
nos O!llíie·r ece a aotualidade. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' o governo que estiá fa.zen:do a. revolucão. 
Já diss€ isso e repito: é o governo que .está fazendo a revolução. 

O •SP.. AzmvEDo LIMA: -· E' o GOV8l'no que está fazen:<1o a revolução, ddsse 
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c meu honrado OO!IlllJanheir·O de .barucada, e é ai•ncla. o Go;verno que annunda 
ao paiz a .nova, de .que a r>evO'lução se alastra e se pro.paJga ... 

0 !SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E em.poJga a Nação. 
O SR. AZEVEDO •LIMA: - ... lfazendo periditar quasi que a prop!·ia unidade 

naciona l. 
Ainda hoje um dos ma.ts acatados jornaes desta cildade for·nec.eu a,o seu 

pUJbl1ao ins olff·rido a noti<cia sensacio·nal de um despacho <t.eleg.raphico, q-UJe jâ 
ago<ra d1'cu1a sOib .a res.ponsabi1i.dade d e um Hlu.stre rep~·esentante da diplo-
macia bra sileira . 

iEs.se despacho, 'S.r. P reside'Il·te; ouça -.o V. Ex. e o apr ecie coq:no a g'ra-
vidade do mome nto o reclama: 

"João Fra.t11oi.sco agua rda crupi·tão T avora, que se acha em Po-
.sadas, para ir ao enc ontro de Z·éca Netto e Leonel da R ocha, em 
S . Bo'!'ja . 

Rio Grande ser<á il11vadido .s·imult~neamente por •São Borja, .S. Luiz, 
San<t.'Anna e Santo Angelo. 

Os rev.oltosos estão p 3lSSando metralhadoras para as if·orças de 
Zeca Netto e 1Leonel da Rocha . 

Coronel Cunha Bueno, com seis officiaes hugaros e varios sol-
dados alllemães, vae commandar forças revoltosas em Rio Grande. 

Esteve em comer€1Illaia com .Ho.nor[-o Lemo.s, ent S a nrf'Ann.a, . o 
secretario de João Francisco, }eva·ndo muito dinheiro pa ra compra 
de armwznentas e munições." 

Tal teleg.ramma , \Sr . Presidente, lf.oi expedido ao .Sr. F elix lPa...n!beco, 
desastrado Ministro das R elações Exteriores ... 

0 SR. AUGUSTO DE lLil\IIA: - Não ap.a iado. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - ... pelo .Sr. Ped:ro de Toledo, nosso emba[xador 

acreditad.o em Buenos Ai·res . A e~sse •teleg.rrarrnma segue-se, como nos in!forma 
a ·reda,cção do matutino A Patria, a c OIIl.ifirmacão fo r.neJcida pelo telegrarnl!nJa 
do Sr. Gastão Rio Branco, actualme:nte no exe1' cicio do cargo de encarregado) 
dos negocios do Brasil em •Montevidéo . 

O SR. AUGUSTO DE L IMA : V. Ex. ruoredi·ta na auth!l'Ilticidade desse te-
legramma? 

O SR. AzElVEDO LIMA: - ... o qual a:ccrescenta que !Siqueira Camp.os é o 
secretario de Zéca Netto . 

Sr . Preside nte, acredito fielm1ente na ·authenticidwie des~e t eleg1·amma 
- declaxo-o em resposta ao aparte do m.eu .nobre collega . 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - Co·mo p6de ter obtido esse jorna•l a P1lblica-
ção deSiSe teJ.egra!mma? 

O SR.· ADoLPHO BERGAMINI: - Do m esmo modo que foi o unico jornal a 
publicar o movimento que houve no IMinis•terio do Exterior, entre Mi·nis:tros 
e .corpos consulares. Bem informado para um assumpto, é r,atural que o 
esteja para outro. 

O SR. AzEVEDO :LIMA: - .Aicredito na awtmenticidade do telegramana, tanto 
ma;ts q ue, si a pwbUcação delle, não é o resrultado de uma nova inhaJbilidade 
do nosso chancel>ler, que a auto<r~:rou, ou determinou, tem p elo menos a chan-
cella de um dos DOS/SOS mais p.reolaros coHegas. 

E' die faoto, á primeira vis<t.a, s urprebenden te que a oOl'resp-ondencia de 
doUJS representa.tltes do Brasil, no es.tl,angeiro, ·Com o .nosso Mi:nistr.o das R e-
lações E xteri-<Yces, para denuncia de um facto melindroso .que se passa no 
ter~·Hor·io ·nacionall, e talvez no territorlio estrangeiro, viesse tão escanda-
losattnente a lui!ne no jonnal do Sr. Fra ncisco Valladares. As lnconveniencias 
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e as imprudencias do Mini.st~ro dos Estrangeiros, já conhecidas e commenta-
das, inCLu21etrn-\no.s, porém, a aaceitar abé a hY'PO<bhese de que d'oi sug.gerida pelo 
proprio Ministro a pubiicação do.s telegrammrus·. S'ó o Sr. Valladares .poderá 
responder. 

O SR. AUGUSTo DEl LIMA: -V. Ex. acha - mesmo que fosse authenillco 
esse telegramma - que uma revo•luçã.o que se annuncia, até &e'Signa,n.do os 
pontos de entrada );}ara a mvasão, 1seja uma revolução séria? 

0 .SR. AZEVElDO LIMA: - Não, não é seria! ... 
O \SR. AUGUSTo DEl LIMA: - Ui:n.a -revolução .irrompe; não se annuncia. 
O S<t. AZEVEDO LIMA: - ... é de .br.irrcadeira, é uma revoluÇãO de pago-

de! (Riso.) 
0 .SR. BAPTISTA L UZARDO: (pa,·a o S1·. A~~gusto de Li'11'~) - E, como 

V. Ex. póde admittir que o nüsso embaixador, em Buenos Aires, cotrnmuni-
que ao Governo da Nação uma b-rincadeira dessa ordem? V. Ex. admitte 
isso? 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Si chega ao conhecim-ento dos• embaixadores 
o p·rogramma dessa revolução, vealmente os tramadores da mesma são 
tão indiscretos que se não lhe;s deve dar credi•to. 

O SR. ADoLPKü BERGAMINI: - Podem não ser inldisCl'!ltos, porque podem 
estar transmi.ttlindo uma verd!a.de. 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - A.creditü, .Sr. presidente, religiosamente, na au-
thenticida.de desse teleg.r.aanm.a, co.m.o comiE-ço jé. a acreditar na toJeranJcia 
relativa da cen&ura poMci.aJJ. para com al•guns or.gão8 privi>legi:ado.s da imprensa. 

A!credito na toleramcia policial, porque permdottiu que o d~S(pacho tele-
graphiQO conseguisse i·nserçã.o em um di·ario altamente ·aoreditado no nosso 
meio e, depois, rucredito, talm'bem, na authenticidade do telegramma, pürque 
nada me permitte neg.ar fé lá pes·soa de um dos n.oS8os iJJUJStr•es oond'rade.s 
:Qerputado insuspeito ás a'Wtoddades governaJITheintaes, r ei>·re.sentante do Esta-
do de M':i.nas, direc.tor, provrietario e o mais alto resrpoiliS'aJVel •pela re.dacção do 
quotidiano A Patria, o tS~·. Francisco Val•J.adiares. 

O 1SR. AUGUSTo IlEl LIMA: - O jornrul .não ·afiança a seriedade de quem 
expediu o telegra=ma. 

-o SR. AZElVElDü LIMA: - Não acredito que o illustre D~utado gover-
nista, energ.ico e intell;j,gente, permittlsse levianrumente qu.e obtivesse publi-
cação em seu jornal um telegram!IDa, cu:.ia a,uthenttcidade por S. Ex . não 
estivesse préviamente a,puTada. 

O SR. AuGUSTo DEl LIMA: -Na imprensa, nem semvre isso se dá. 
O SR. HENRIQUE DoDsWO'RTH: - Ne.sse caso, talvez o Sr. Valladareos não 

tenha r.esponsabilidade . 
0 'SR. ADOLPHO BIDRGAMINI: - VV. EEx. vejam a ·COi.ncidencia: ha noti-

cias 1pr01Venientes do exterior qu.e Só a A Patria publ-ica, como esse teleg.ram-
ma só nesse jornal se estrumpa. 

O SR. AzEJVEIDo LIMA : - Quer seja V'€1rdadeiro ou :fa,lso o0 telegraroma, oru 
a poi!i~ia não se preoocu.pa oon:õ a oorte do Deputado mineiro, e com listo 
homologa a legitimidade do fclegramma, ou, então, passa a suspeita-r de _sua 
!eruldade poH.tica e tem die lhe !Pôr no encalço, daqui avante; seu.s eSbirros e 
espoletas, cOI!llo occorre o(10m o IDepwta.do 'J)e>lo Districto Federal, só p.o.!'qU<l 
Yem assi-gnalando os desmandos otfd'iciaes. 

0 SR. NICANOR NASCIMEJN'J.10: - Peço Iicenç,a para dizer que o Sr. Fnaln-
cisco VaLladar,es não era capaz D€Ill de uma leviandade, nem de uma desleal-
dade . Não .póde, ,portanto, ser acompan.ha.doü pelos esbiira·os. 

O SR. ADoiúPHo BElRGAMINI: - O orador rtal!'nbem é mc.rupaz de uma CO·UJSa 
e de outra. Acaba, entretanto, de d'izer .que é aJCompa,nhac1o pela Polida. 
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O SR. AZFJV'EIDo LIMA: - Sr. Presidente, o telegramrna é verd-adeiro. O te-
legramma é exaJc<to; o telegra;mm.a não merece ser desane~ido. 

O SR. AuGusTo DFJ LIMA: - E esses a~·mamentos /todoJ>, e ess.e preparo 
bellico <todo, dentro ·éto ter.r.i to rio da Argentina? V. Ex. nã.o vê q.ue é 
a,bsurdo? ! 

0 SR. HENRIQUEl DODSWORTH: - E a indisciplina no · .Districto Federal? 
Ainda hcmtem :houve um i·ncii.den.te co= o g eneral ·Ribeiro da Costa . 

O SR. AzEJVEDO LIMA: - Quando a auto-ridade do Governo, o.u de seus 
au:xjiliares corre risco e Ulin jor:nal, um Deputado, um cidadão qua]quer annun-
oia a g-ravidade dos d'actos que se ,prendem aos destinos n acionaes, de t-odus 
os •cantos surgem os panegyris-tas do Governo, os •thurybularios da autorida-
de, para afifirrrnar .que esses lfaatos ·não rsão s·enão réles bo3Jtos, assoa1hados 
pelas inimigos da ordem . 

O SR. GrLBElRTo AMADO: - :No caso, peç.o Iic1ença a V. Ex . para r eflectir-
rrnos um bocadinho : Não acha que acudi·ria ao espirito mais ó.mparcial a id€a 
de que esse telegra.mma não podia ser authentico? Onde •o exaggero ou va-
negyrism.o? Todo o homem noillnal, sensato, diria logo que esse telegratnma 
não podia e não devia ser aut}ljen.ti.co, publicado em um jornal evidentemente 
sympathico ao Govei'lil.o. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Tudo agora é apoetrypho. Tudo isso que 
V. -Ex. re!fc-riu exaatame-nte é o •que faz crêr na veTaotúade do des-pacho. 

O SR. AzEJVEJDo LIMA: - !Não •ha meio, •Sr. lP•resi.dem.te, d~ !forçar o GoV\e>r-
no a oorufessar a verdade . . rS'Õ o tem-po e as ctr.cumstancias é ·que ·vão, paulati-
namente, dermo·nstrando o acerto das denuncias de grandes acorutecimrentos 
que teem entendido com os interesses do paiz, denuncias que, ma.irs de urn'l. 
v>eZ, ten;[J.O levado ao ·conhecimento da Nação, por meio desta tri-büna, cuja 
!ilberdade e emancipação nem sempre teem sido garantiidas pela autoridade da 
Mesa e pela policia da Camara. 

DiscurSOs que rpl'onu•nciei ha •longa data ainda não for= puiblicados. 
0 oSR. ADOLPHO :BERGAMINI: - Et ego quoque. 
O SR. AZFlVEDo LIMA: - O àJ.sourso rque J)ro!eri no dia preciso em que 

de>fJ.a.grou a revolução de S. <Paulo, até eStte momento não ·recebeu, da part~ 
da Mesa, a devida autorização para -que obtivesse inserção nos Annaes da 
Cama.ra . 

O .S'R. ADoLPHo BERGA.l'.liNI: - Meu celebre "V.iva a Revoluçã,o" tarnbem não 
sahiu no Diario do Cong1·esso ,· rtive de I])U'blical-o á minha cus-ta. 

O SR. AzEJVEJDo LIMA: - J'á então, si bem me lembra, annuillCiava as gran-
d~ .e tffillerosas ca•lam:OO.ades .que se iriam desenrolar, a deS'Peito do decreto 
do Governo, que estabelecia isenção de impostos· para generos a1imentilcio·s 
im'Portados. 

J:Joeclarava, n esse dia de viibrações e de temores, que a obra do Gorverno 
não i)assava de pli'oonessa de1usoria, que os !factos e a realidade iriam, desgra-
çadamente, sem demora, àe,smentir. 

Todos, a una voce, aÇo:dadamente, enthusiasticarrnente, em torno de ·mâm, 
conw que a me vedarem o uso da ·paJlavra, corrolamavam as excellencias do 
decreto e elevav3Jm o Presddente da i'Republi.ca aos píncaros da iJD.IIliOrtarlida-
de. Annunciavarrn .que, á força do decreto, .iria noTII113.li2!ar-se a vida do paiz; 
que se moderaria.m os soo.ffrimentos populares e, a /breve treoho, seria dfd'ere-
aida á Nação toda a sonnma ·nece9!õaria de ge:q.eros alimenticios a r ·esto de 
barato, a preço ao a.Icam.ce de quailrqueT algibeira. 

ElstaV<a a entrar 'PeLos o.J'hos d-o mais myorpe dos .brasHeiros, estava a for-
çar os Srs. Deputados a que •CO!!IljPrehendessem a sua completa inutilidade o 
decreto do Executivo tendente a revogar leis de economia políti-ca, burlando-as 
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por meio de artifícios do poder. Mal3, a s0il1dariedade .poliüca tem meios de 
fechar -os olhos a:o espi~mdor da verdade. 

O tempo passou, e, agora, esta.mos nós, mais do que ·ha tr·es mezes, sOif-
frenjd'o as angustias e agruras intoleraveis de uma exacerbação da crise, á 
qual .se odlfer.ecean o remedio de .novas taxações e a ameaça deifinitiva d9 
novos imPostos . 

.Affirmei que :medidas ·rigorosas, as mais rtigorosas medidas, que na Re· 
publica se tem applicado contra .os conspiradores Ido \Estado, estavam a exer-
cer-se ex-vi de sities secr.etos, síti-os c:Laaldestinos, sítios ignorados, uma vez 
que os decretos .a:inda não haviam sid-o entregues <á puiblicaçáo no orgã.o 
ofd'.icial. 

'Desmentira.m.-me, ;cQ<Ilitesta.raan-me arrlorosa:mente, mas, l-ogo após, talvez, 
arrependido, tardiamente arrependido, das violencias injustificadas que havia 
levado a a:fifeito, roiJ!tra os cidadãos inoa:uJtos, o Govenno deliberou determin ar 
q'lle fo~sem succesSiva.mente pUibJ.icarlos todos< os decretos de sítio, meid!iante 
os quaes os regulos estadoaes estavam perseguindo as opPosiçõse organi-
zadas. 

Em seguida, a:nnunciei as perseguiçõe·s contra indivíduos, contra a~ocia
ções, contra jornaes indepenldentes, que se reproduziam quo.tidia.naii~Jente, sem 
que o Governo tivesse 'lhln lfundrumento sol!ido em que \Se apo·iar para justi-
ficar, em <face da Nação, os attentados á liberdade e ao direito , Os -prisümei-
ros continuam delt~dos, os jornaes cuda pUiblicação foi sustada contmu.a:m oom 
as portas fec~as ... 

0 'SR. ADOLPHO B'ElRGAMINI: - E OS .seus operario,s na m.iseria. 
O .SR. AzEJVEDo LIMA: ~ A obad.ina em S. Paulo, o ibom'ba;rdeio da cap.1tal 

c01ntra todos os Pl'irucipios de dire~o publi-co internacional, o sruque praticado 
pelos soldãdos est aduaes, a;purad-os em inqu:erito:s !!Joliciaes, ora ent!-egues á 
pUiblicida de, tudo, tUJdo me -c1o•nrt:estaram. 

To.da a se·rie triste de erro;s administra;tivos, de des.gov.erno de· violencias 
receibeu da voz dos menos extremados dos governistas 'UJl:I1 desme ntido cate-
goricÕ. Agora, ousarão ainda redru,guir-'llle -o:s paladinos do GoverDJO? 

A .oriise tomau tail vuJ/to, ·o trnal estar !Ilacional s'llbi'll a tail ponto, que o 
d!esgosto .publiDo se transf·ormou em calamidade e , ao em vez de mitigarem-
se o ri.gor e a perseguição, tanto iredoibraram e lles, que os prorpi1ios correli-
güonrurios do G-overno. sentem 1já q·ue augmenta, .cresce e Se multi[}lica, de 
mo,do inultil o ~·equinte de rigor e de a.Ett>ereza . 

O SR. HENRIQUE DoDsWORTH: - Agoit'a mesmo, .:Loi preso o ex-Dep'U,tado 
Sr. Barttlelt J3l!Iles, ·paxa o quaJ, ali'ás, inventaram o Sitio inli'J:uindo no transi-
to das ·r uas .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA: ,...- T odo ·o dia são elf!feotllladas .prdsões. tJm fUDJ<lc~o
nario da Secretaria da 'Camara, o :Sr. R.aml de !Pa;ula Lopes, está preso ha 
mais de um mez. .Ex-Deputados, medicos, advogados, pro<letar.ios, eXJpia:m 
no desterro e na carleia, a velleidade de terem si-do opposici<onistas. 

A propria discorà,ia jé. coo:neça a •lavrar nos co-ncílios do Governo. Os au--
xiliares mais s inceros do P.residente eilltram a experimentar resen tlmentos 
cantra as praticas de alguns cornspanheiros do ga;b~nete do Governo. 

:A principio foi aquella carta, aquella inolvidavel carta do Mareehal Fon-
toura:.. . ' • l Í 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' preciso não esquecer .que a provocação 
partiu do Ministro da Guerra . 

O SR. AzEvEDo LIMA: - . .. acoimando, sem rebuços, i.nsophismavelmen· 
te, o Sr. Ministro· da Guerra de haver <participado pelo menos com sua ne-
gligencia e des.cuido ... 
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O SR. Al>oLPHo BERGAMINI: - Isso, aliás, em r esposta a uma carta do 
Sr. Setemlbrino 1de •Crurvalho . 

O SR. AZEVEJDo ·LIMA: - . . . . da !Preparação da .rebelliã o . Depo·is, v·eio o 
aviso do mesmQ ministerio·, SeffiiPre o Ministro da Guerra, que anda a pro·· 
duzir .bulha e matinaJda em torno d~ uma manifestação . .. 

O SR. A.DoLPHo J3ERGAMINI: - E .que não conVém a sua vaidade, d'e..rindo 
colle.ga;.;; de annas. 

O ISR . .AzEVEDo 'LIMA: - . .. e, ante a resistencia de altas autoridades 
militares á adhesão á ifesta q-ue lhe vão fazer, não vacillou em adaptar inter-
pretações capciosas dos regulamentos ·milita;res para forçal-as a tornar ;parte 
na manifestação, á qual, no seu entender, não se ,pód:e ·attribuir o carructer 
de demoi!lstração conectiva e política . 

Finalmente, é o acto de energia, de altaneria do ohef·e d'a noS'sa região 
militar, que acabou ;por se demittir ... 

0 SR. IA,noLPHo BERGAMINI: -Abandonou o loga.r. 
O SR . AzEVEDO LIM.A\: - . .. considerando como attentatorio de seu presti-

gio e autQridade o conceito tendencioso do Ministro 'da Guena acenca dos 
regulamentos militares. 

O SR. ADoLPHo BERGAliUNI: - Nas .co.ndições em que !foi !feito: r81Pro-
duzido em tod:os o s jornaes, para deprimir, o S·r. Ribeiro da Costa . 

O ISR. AzEVEDo LIMA: - 1Se não :fosse longa a exp<licação· desse general, 
valeria a pema, •Sr. Presiden te, fazer com •que .fossem con signados nos Annaes 
do Cong.res.so alguns dos termos do boletim com ·que •o en ergico militar Sr. Ri-
beiro da CQsta re.pelU u a interpretação ministerial. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Po.sso affirmar a 'V . Ex. que é um dos 
melhores e mais id:ignos patriotrus brasileiros. 

O 'SR. ADoLPHo ·BERGAMINI: - Muito bem. Foi muito maltratado I[Jelo 
Ministro da Gua-ra. 

O .SR. AzEVEDO LrM"o\.: - S eja-me IJermittido, ao· menos, ·dizer que o emi-
nente militar, sponte prop1·ia, IJOr deliberação sua, 'Passou o cammando ra Re-
gião Milita.r antes oda resposta of.ticial ao seu IJedild'o de demissão. A resposta 
estava demora.ndo. A perma.nencia 'do aviso aggravava a situação . O general 
sentia-se diminuído, e houve por bem ·não aguardar a demissão solicitada. 
Quero dizer: não é verdadeira a info(rmação em varia, inserta ·no Jo1·nal ào 
Oonmne1•oio de que havia sido acceita a <d:emissão solicitada: ou que teria sido 
demittido a :pedid.Q. Não; o general resolveu não esperar a resposta do Go-
verno . P ·ediu a demissão e logo após. abandonou o !POSto de commando d~ 
região, de modo terminante e categorico, segun·do se deiJrehende do· ·boletim 
da r epartição militar ide que era chefe. 

E ·m verda:de, •Sr. Presidente, tenho para mim, q u e não praticou um acto 
de rigQrosa discip.Una. 

O :SR . HElNRIQUE iDonswoRTHI: - V . Ex. póde dizer •que foi francamente 
um acto de indisciplina. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Quando a d ignidade comde com a discipli-
na, deve prevalecer a dignidade. 

O SR . !AzEVEDo LIMA: - Não posso comprehender que a esse .general, su<b-
ordi.na:do á~> determinações dos regulamentos militares, fosse licito, sem gra-
ve infracção da <d'iscLplina, aJbandonar a seu talante a .repartição militar que 
dirigia. 1 i • I 

Se 'assim IProc·edeu um fiel · .solidario do Governo é :l)o-11que lhe c usta v a 
supp•ortar os desteffiiPeros do. m in istro. 

Com o gesto do general R ibeiro da Costa, fod posto- de maillilfes;tol que os 
propTios servi-d'ores odo Go;verno, os mais leaes e fieis a u x ilia.res da su a .gestão, 
perderam COffi!Pletamente a n oção da ordem e da disciiJlina. 
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Ainda me resoam nos ouvidos a s palavras desoladoras >eom que o ~eai!Jw 

da m·aiorta, .na tarde tormentosa de 5 de .Julho· ultimo, -apo,strophava os que 
não c omm ungassem -com •o Governo em uma · so.Udarieda.de .rigorosa .para. a 
salvação do paiz . 

Lembra-me ·que increpou de impatriotas e ·p·erturbaldores da ordem o"' 
que não prestassem ·oó!Jediencia pas.siva e soli-da ried'a de a bso·luta ao· Go·vel'no 
a meaçaldo. 

o •SR. !AUGUSTo DE LIMA: - N~ apoiado. Os que mami;fes.ta'Vam soioida-
riedade ao G over:no estava m a seru lai1o n a manute nção :o.a ol'dem e. érant 
contrarios iá subversão. 

0 iSR. NICANO-R NASCIMENTO: - Os que e-stayam e estão ·COm O Go·vern.o 
&claram que a ordem material é a base· de .qualquer 1progres.so. 

O SR. IAzEiVEÍlo LIMA : - ST . P residente, se tivessemos, todos os br asileiros, 
de ap,plaudir f.renetiocamente a acção do Govel'no 3Jctual, se tivessemos de 
apoiar incondi-cionalmente todos os, a ttenta dos .prati-cados coill.tra os interesse~ 
ua N ação, poderiamos passa•r á poste ridade -como modelo de gove'r-nis tas, -como 
prototypos -de poJiti-cos f ixados na rpreo.ccu•pação da obediencia ·e da discipli-
na . JY.I:as iviamos, ao mesmo pass.o, ser assi.gnalados na historia com o estygma 
de insensiveis, indifferentes, e amesthesiados, 

A minha cons-c<iencia brad·3.'l·ia se me fosse ·da:do as.sistir inepassivel a 3Jt -
tentados da a1titude daquelle mediante o qual o Go·Ve.rno SU;pprimiu a rpu -
blicação do Correio ela. Mianhã-.• 

O ISR . .knor,PHO BERGAllfiNI: - . ·E da A Ri~'a, como tamlbem dos discursos 
dos 1Deputado·s . 

As smltenças judiciarias não são -obedecidas, mas os mandados de manu-
tenção ,para as ·casas de jogo são ·reSipeitados- iinmediatamente. 

O .SR. 'HENRIQUE DoDSWoRTHI: - A •censura é parciaL A a1guns jornalls .. 
tas p ermitte-se até q ue o;ffendam a memoria 1de mortos. 

O ISR . AZIEVEDo LIMA : - Sentir-me-hia abaixo do pr oprio servilismo, 
q·ue nos desdoura, se n ão me 1·ebel-lasse contra as- v io:len0ias .que nprpriinem a 
liberdade dos ·cidadãos indelfesos·, reco.J'hi•d:os aos cubiculos da Casa -de Gorr e-
cçãJo e âs, va;ragens de ilhas inhaJbitaveis, como a Rasa e a T-rindade, -so-b v 
pretexto de -haverem :partiociJp3Jd:O da sedição màlitar, mas que de ,faJCto são ape-
nas des3J;ffectos da pessoa do P residente ou advers ari-os da politi-ca ·s itua-
dirigia . 

.O :SR . HENRIQUE Donsw-oRTH: - iA rPolicia, ago·ra, está •ch'amani1o· á ;or-
dem os es,tuda;ntes !d'e medicina, porque se mani1'estaram c ontra a prisão du 
pro'fess-oT Bruno· Lobo·. 

O .SR. AZEVEDo LIM~: - SentiT-me-h:ia, Sr . P resii1ent e, envergonhado ·se, 
inlfo-rmad.o, -como estou perfeitamente, de .que os p-risioneiros da ilha Rasa 
a-d-oecem de fome e soffrem necessiidwd:es inauditas, não V'ie-s,se denunci3Jr ao 
paiz que :!'oi escolhida essa ilha rpara lo.gar de od.egred.o ·dos presos po.Jiti-co.s, por-
que é -custosamente a;ccessivel ás embarcações .que devem transpo'rta.r os aJi-
m entos, e nella não- podem as vi-ctimas receber as v-isitas td€ •sruas ofamilias. 
De tal sorte proroga-.se, i-ndirectamente a incommunicabilidade dos .presos. 

Vejo que um D eputado, neste reci.nto, está rindo da mise-ria dos n-osso,;; 
irm~os . 

0 ISR, JoÃo SANTOS: - .Sei-á uma int oleraU:C-ia de V . :Ex pro•hibir q U\e 
um Deputrud:o se ria no <rednto. 

O !SR . .JoAQUIM DE SALLES: - Eu me· ri por achar ·extraordinario que as 
ern!bavcaçõles não !PUde-ssem atracar na ilha Rasa para levar alimentos wos 
presos, quando estes puderam desem•barcar a:lli . 
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O SR . .ARTH'tJR C.4E'!.'A!!o: - - Mas, em tocas as· esquinas., é comm entado 
o · faJcto de que os ,pre-sos estão morrendo !d'e fome. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: -Não é verdade. Nenhum preso está morrendo -
de fome na ilha Rasa. Direi o que houve. o-.Sr. Edmundo -Bitte<ncourt com-
prou p-or <50$ uma gai·oupa, e o Sr·. Pereira Teix<üra preparou oom ella um , 
vatapá, •que oocasionou uma -pertu~bação gastrica. Os vres-os, por issQ, tive-
ram de ficar d'e diéta. 

O ·SR. AzEVEDo LIMA: - Nos ultim.os dias, •quando a fur·k't do mar lhe 
encaJPellou as ondas e as embarcações ligeiras -não ·puderam approximar-s€1 
da ilha Rasa, cujo perfil é a;bsolutamente inaJCessivel ás embarcações em dias 
de resa;ca, os presos po.Uticos, cujo numero a;hi ascend'e a mais de o-itenta, pas-
saram sem alimentos, 0 tão grave já era então a situação, que, na Esc-o;la 
de !A,viação Naval, se awa:relhou o hydroplano F 5 para jogar-ihes do ar os 
alimentos de que precisavam. 

·o •SR. ARTE!IJR CAETANo: -Muito hem; é exacto. 
O ·SR. AzEVEDo LIMA: - Posso. affirmal-D á Casa, posso affirmal-o a to-

dos os 'brasileiros, -com a certeza plena de que digo uma verdad:e, verdade 
idenUca á s outras, q u e o Governo s-uc-cessivamente desm-entira, embora mais 
tarde os factos arnvlamente as con:firmassem. 

O •SR . . JoAQUIM DE SALLES: - E' um argumento absurdo o de que os pre-
sos estão ha tres ct·ias sem alimentos, porque n ão se comprehende que se en-
viem dia!'iamente almoço e jantar para elles . Alli forçosame<nte deve existir 
uma despensa. ~ 

O SR. ADoLPHo BEROAMINI: - Pareceria tambem absurdo que IPresos po-
llUcos fossem recolhidos a lagares -destinados a r éos de crime oommum; TI() 
em tanto, isto se deu. 

O 'SR. JoAQUIM DE SALLBS: - YV. EEx . quereriam que o Governo os 
mandasse para Cu-cuhy ou Fernando de Noronha?! 

O !SR. HENRIQUE DonswoRTH: - A violencia maior está em prender sem 
razão~ 

O SR . Jo-AQUIM DE R"LLES: - Isso é outra causa: não sei se o GoVerno 
tem ou n ão razão para prender; .presumo que a t enha . 

O SR. AZEJVEDo LIMA: - Perseguições, prisões, deportações, intranquillida-
de public'a, suspensão de diarios, censura da publicidwd:e, discordia e ntre os 
homens da administração - eis, ahi, Sr . Presidente, o espectaculo .que nos 
offerece a situação wctual . 

O SR. JoAQUIM DEl SALLEs: -.Se o Governo não agisse, seria um Governo 
poltrão, sem a menor consciencia do seu dever. Antes 1d:a revolta de 5 d'e 
Julho, V. Ex. nun-ca fez estas a llegações. Por que? Porque nunca houve de·· 
mons·trações de re'beldia. 

O SR. !AzEVEDo LIMA: - Não me admira que a inSPIIlS~bilidade do Go .. 
verno o leve a -deixar q ue r eine a fome entre os prisioneiros ld.'a ·ilha Rasa ... 

O 1SR. Auaus.To DE iLIMA: - Ninguem de ·bom senso pôde acreditar .que o 
Govel'no tenha deixado á fome os ,prisioneiros. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - ... não me admira que, por ca-lculo ou poo: de~i- · 
dia, s'e tenha condemnwâo ao jejum um punhado de pr-isioneiros. Não m-10 
a.dniira, :po·rque, po:r :!Jndifferença, por incuria, vor negligencia, já se está 
condemnando todo o :povo -brasi'leiro á fome crescente . 

· O SR. J -oAQUIM DE SALLES: -V. Ex. põde accrescentar tamb'em: o Sr . Ar-
thur Bemardes é o unico culpado pelo frio que está fazendo agora, em meia~ 
dos de Outubro . .. 

E; o Governo o cu1pado disso. V. :Ex. não attribue tatnbem a carest!:-. 
dos g'eneros ao 1Sr. Presidente da Repu'blica, ao. "tyranno da Nação"? 
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O SR . .AzEvEDo LIMA: - !Se ha, para mim, neste& '<i'ias de gJ-andes p.ro-
vações '!lacionaes, uma consolação, é a que sinto ao rup.pr-oximar-se a hont 
Tedemptora da nossa liberdade . . 

A CGmaniesão de O!'çamento, e com e'Ha a Camara, vot.em as taxas ,escGT-
chantes de um orçamento de arrocho; prosiga o Govern.(!), na sua política de cP-
pressão; r efine a policia nas suas perseguições; os Deputados, os felizardos, os. 
ibeneficiarios do subf\idio, riam com desdem, da miseria l).<Leional! 

Riam como quizerem, tripudiem os gosadores do erario nacional - so-
bre a infelicidade publica; cond'iem illiin.Jtadamente os sonhadores e ld<'lalista~. 
os poetas que nos andam fantasiando mundos mirabolantes, em viO·leUJCias de 
toda ordem, mas tenham por certo tambem, que o paiz anceia por uma ,reno-
vação dos nossos costumes !politicos e pela substituição ~sses corrilhos re-
gionae s, dessa :tJOliticalha rasteira, que de norte a sul do paiz. não vrve .senã<.t 
para usurpar os dire itos dos brasileiros e con.fiscar-lhes todas as liberdades. 

0 SR. GILBERTO AMADo.: - V . Ex. oppõe ao idealismo. - o. materialismo-! 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Saibam os brasileiros, que estão· divorciados da 

consciencia nacional e reiteram seus erros com uma pertinacia que nos .r~ 
volta . sa~bam, afinal que os que combatem o Te•gimen e marte~am os dirigentes 
dos nossos &estinos wqui no Parlamento ou Já fóra, na massa anonyma, já: 
;reconhecem que não existem outros collaboradores mais efficazes para uma 
obra demoUdora do que a i.ndi.fferença, o im•patriotismo e os desmandos deste· 
Congrass.o. 

Era o que tinha a dizer. (M1~ito vem; qn·uito bem.) . 

SESiSÃO DE ;!2 DE OUTUBRO 

O Sr. Azevedo Lima (*) : - Sr. Presid ente, devo uma satisfação aos: 
m>eu coll'r.e!igiO'Ilarios , e, t alvez, m ais que aos meus correligi'onarios, â Naçã& 
Brasileira. 

C:kcula.m. pe'la C'idade não poucos boatos concernentes á miinha i-ntegri-
dade p.hysica e á miruha pr.opria liberdade. Urge, pois, que do alto de.sta tri-
buna, dü'Ilde tem vibTado a m~nha palavra, para gaudio dos verdadeiros pa-
triotas, venha dizer que, eom a galhardia que me foi possível possuir, r.esis-
ti ao novo goLpe que se t entou desferir contra a sobemnia nacional, rei):r.e-
sentada na m~nha 'humilde pessoa de mandatario do pov-o. 

E ' assim, Sr. Presidente, que com calma, serenidade e ponderação, sou-
'be r eagir ao insolito co!Ilvite que um resfolegante e enxundioso capitão da 
policia me fez em rpletna praça 1.1 de J ·U\nho, ás duas JJ.Oiras· da mad'rugada d.e 
honrt'em. 

O convite, Sr. Presidente, era para · que compareaesse â p~·esença de· 
S . Ex . o Sr. ma~·echai Cam eiro da Fontoura, q ue penso, aliás, seja mew 
amigo, afim de dar IIlão sei que eXiplicações sobre um provavel mo·VirrLe'Ilto 
sedicioso, que se annunciava va·ra essa madtrugada. 

E' bem de ver, desde já, qual a :r.es.Posta que poderia da r; fiz saber aQo 
capitão, ao !formidavel capLtão, tão grande cazno um hyppopotamo, que eu, 
homem casa.dü, pa'e de !família e de austeros costumes, não tinha por l:iabito~ 

a deshoras, faze'l' outras vis itas q.ue não f-ossem as n ecessarias pa,ra ruttender 
os m eus• consulemtes, cor'religi'onario·s e eleitores ernfermos . 

Em todo o caso - a.cc.resc'emtei - si havia da parte do '<rha.re·chal o in-

(*) Não fo:i revisto l;ll'.lo orador. 

' .. ~~ .. ;~ . I ' I. :,..,,. .! ' 
' ... r; . $jo , : . ~ · 

'> ~ ·l • . ,, 
•'' .. . , .. J\.p: <l 

I . ' . ' . ·~ .. ' \:' . '• ... .. . , 
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ex;plicações. 

Ex. sabe que ~stes estudantes não estão 
envolvidos no movimento? Então, V. Ex. tem infotrmações? 

O SR. HENRIQUE Dooswor;TH: - :Sei, po!nque todos são meus amigos. E 
digo mais: estudantes da Escola Polytechnica tambem foram chamados â 
policia. 

O SR. ANToNm CARLOS : - O Governo P·recisa manter a ordem e só póde 
raspo.ndler a actos de violenda usando de energia. 

O SR. AuausTo DE LIMA: - O Governo tem obrigação de ser fo;rte. 
0 SR. :HiilNRIQUE DODSWORTH: - 0 Governo tem obrigação de S'eT ·(justo. 
O !SR. ANTONio CARLOS: ~ V. Ex. quer !aze'r um·a exploração 'comtra o 

·Governo. 
0 iSR. HENRIQUE DODS!WORTH: - Exploração não apoiado; V. Ex . não 

tem o direito de !faze.r essa affir:mação·. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: - '],'enho, porque é verdade. 
10 ISR. HENRIQUE DODSWORTH: - Ex!ploração .está fa2lendo o GoVeTllO. 
0 ISR. FRANCISCO PEIXOTO: - IElle está defendendo a ordem. 
O .SR. AZElVElDO LIMtA: - T enho assistido aos reiterados assaltos contra 

os mais no.bres e respeitaveis direitos do povo e dos que o representam nes-
ta Casa. 

Não seria, pois, para mim, de admirar que áq,uella ·hora da no-ite, se 
illllistisse, de maneira tão categodca, e terminante, para que açcedesse ao 
convite, o qual, de certo, a Nação e;m b reve sentenciar•á que f.oi uma tent;L-
ti'\'a de aggressão insophismavel ã 11berdade parlamentar. 

O SR. NELSON DE SE:NNA: - A liberdade pa rlamentar tem limites dentro 
da ethica . 

O :SR. AZEVEDo LIMA: - Não ·compa:reci até á proximidade das grades da.s 
enxovias poUciaes, não porrque cuidasse zelosamente de minha segurança pes-
soal, mas pela honra e d•!gnida.de . do Oomgress•o· Nacional. Quando passarem 
estes dias calamitosos e aziag-os, que mante.em a Nação em so·bresalto, a IJ:lis-
toria, se'rena e desapaixo.nada, i.r'á po1· certo apresentar o actuçiJ Governo, aos 
·posteros, como exemplo do mais impertill(mte autor de violencias e illegali~ 

dades. (N' ão a.1JOiaàos. ) 

CENTRO gr DQCUM'El-1'!' ~ ÇÃQ E INFORMAÇÃO 
Coo:der·rç~()c.~ •F' · ·osLegislativos 
SEÇAO DE oecu~~.l~ÇÃO PARLAMENTAR 

& \: 
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Secrn emlba;rgo de ter recusado o convite . ücarã a Nação sa;bendo, Dela 
declaração solemne ·que faço desta tri-buna, . que ·Só escapei ao mais r81IJrova,vet 
dos attentados, porque soube :rea.gir pessoalmente e -colJocan.· a-cima das minhas 
P'roprias conveniencia.s os interesses e o credito do Parlamento . 

. O SR. AUGUSTo LIMA: - Nunca ouvi d'i:wr que convite fosse injuria á 
dignidade de .quem quer que á'osse. 

0 SR . . ANTONIO <CARJ.t>SI: ~ •Salvo si o ctda.dão é criminoso . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Ao demais, a .policia pou.ca.s hora.s após, no meio 

de escamdaloso a;pparato mil>itar, aju{Iada 1JOT cerca de trinta miliçianos ar-
mados e grande suda de secretas de catadura patibular, sentiu-se no direito 
ou na necessi.dade de me mvadir o lar e de effectua;r, em todos os escani-
nhos do mesmo, a mai-s r4g·orosa das devassas ionquisito·viaes. Assisti, d·e ani-
mo impassível, a essa pr ati-ca, que foi presidida pelo 1• delega;do auxiliaT, 
visto que IS. Ex. me a;ffi-rmou que tal era necoosavio para garantia da 1Re-
Pl.lbllca e estabilid3ide da o•rd~. 

Pretendia-se, Sr. Presidente, enoontra!r em mtnlha casa, no domicilio do· 
conhecido p.etroleiro do Dist1-:icto Federal . .. 
· O SR. HENRIQUE iDODSWoRTH : - Para o ·Governo todo o Districto F ederal 

é- petro}eiro. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - . . . o acervo '<'!e bom·bas de dyna:m.ite q.ue, se-

gundo havia.m detnuncia,d;o ás autodd3ides policiaes, .estava accurrnulado em 
mi-nha ca><>a, á espe~·a do nwmemlto .p.ro·ptcio á deflagração. 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: · - V. Ex. !fez 'bem em permittir essa devas-
sa, porque assim provou que na casa id'e V . Ex., que é um representante do 
Dis'tricto .Fed.era.l, ·não ha bom:bas de dynam:ite. 

10 SR. AZEVEDO •LIMA: - Nessa busc-a m eti-culosa e sev,'!ra, as auto-ridades 
examinaram com attenção e diligencia todos os recamtos de minha casa; res-
pigaram a<traz dos livros, removeram moveis, sacudiran.n colchões, fora,m a;té 
procurrur coisas, Sr. Presidente, mos Jogares ma1s íntimos da :residencia de um 
particular. A•pós essa tarefa, partiu o bando, brandindo um dos que o con-
·stittriam, <triumpi_ta1mente, na m ãJo , um cylin<Tr-o de chumbo, Um .m.i:sero pe-
daço de encanamen<t;o do tamaJllho de .tres pollega;das e diam:etro de . duas, si· 
taiD.to . Foi tudo quanto se lhe deparou no domicilio do representante cario-
ca. E com. o minusculo achado, sahiu, vi-ctoriosa, a ca:ravana policia.l, que 
demonstrou, na en:nerg·enda, grand·e predilecção ·pelos canudos espessos.· 

Em verd3id~, po·l'êm, confessemos que não sa;'hiu bem servida, desta ;vez, 
a policia, com a 'rel,Lq~llia que levou. 

A' medida que passa o tempo, mais me convenço de que as mtn-has tão 
injuriada.s idéas ;revolucionanas, de qJle tanto se queixa o Governo, teem ao 
men-os a virtude de agitar o charco da políti-ca n aciomal, fazendo vir á tona 
-de'!le ruo fe:ues, deoamta;das p•ela -longa e pa.lud-osa estagnaçã-o de nossa vida 
:ií'ublica, antes que ·os esforços do poder a,cabem por embotar totalmente a 
.sensibilidade popular, sob a influencia de um regimen republicano que baniu de 
suas cogitações o acatarrn.ento ao dnreito do cid3idão, o respeito á moralida -
-de administ:rativa, e, a cima de <tudo, o dever de acautelar as prerogativas e 
liberdades confe1·idas p ela carta COIIlstitucionaJ • 

. .. 'Anima.do do p·roposito de defender os direitos puJJ.licos conservo-me àm-
di.f.ferente ás violencia,s pessoa.es que contra mim se exercltaun. Antes, pelo 
éont!rario, folgo de sof!f'l'el-as e denunciaJ-as, para a confirmação da these 
que t e nho f-o.r~e>:Ja.do po<r demonstrar e segundo a q,ual, 8'ID nenhum paiz re-
!P].I;blic~no, nos t-e\npos 9.ue correm, s•imile ha.veDã, de sit.uação que haja, coino 
à nossa; attingido a · tamail·ha culrrnina.ndà. de · dÍspauterios e ldesimi.ndos. Con -· 
:signe-se, pois, pa;ra que venha p-roduzir os seus e!ffeitos historicos - e ape-
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nas para isso - a declaração de que não fui detido por um capitão de mi-
licia só por que, tenazmente, á detenção me oppouz. 

IE isso é o que, p·or .hoje, me bas-ta avançar. 
Era o .q.ue tiníha a dizer. (M1~ito àem.) 

O Sr. Adolpho B ergamini : - .Sr. Presiderute, inscrevi-<me para fallar 
na sessão de hontem, <}fim de versar assumpto que sou ob-rigado, pela super-
ventencia d e aconteclimentos imprevistos, a deixar para outro dia. Hontem,. 
após a leitUJra da acta, (pretendi .fazer uso da palavra, p-orém, j~ V. Ex. havia. 
dado esse documento por approvad-o e tal não me :fQi pos:sivel. A sessão :foi 
s uspensa, em seguida, eo:n homenagem ao Governador de .Santa Cafuarina, e 
este é o primeiro ins t a nte eo:n que posso assomar á tribuna, para, com ab-so-
luta serenidade, com uma tranqui.Uidade seraphica, trazer ao corrheciment(} 
desta Casa do Congresso um !facto que cO'l'llm!igo se passou :na noite de segun-
da para terça-lfei-ra, ou seja de -2·0 para 21. 

!No r elruto qUe voru fazer não se v eja siquer um protesto : si os protestos 
são geralmente tidos_ como inoc:uos e platonie-os, a,g.ora, D1!3is· do que nunca, 
a. dispUc-encia da Camara roblliS<tece tlistemente no meu espírito a convicç.1o 
de qu-e este -não teria effeit-o a lg ulm . .Sou, a despetto -de tudo, oibrigado a 
na.rrar. fielmente, á Nação, os d'actas que envolveram o me u nome. 

Não era adnda w:na hora da madrugada de ·21, erucontrava-me eu com o 
meu amigo dilecto, m eu irmão esp-iritual, Dr. Odin Fábrega de Góes, em 
UIUl botequim, de portas es-cancaradll!S, am-Plo . e prolfusamente illuminado, 
tomando UJma chícara de. caf-é. Mal havíamos acabado de sorver o Hquido, 
pa.roú á porta um: automovel, .conduzindo o capitão T'hemistocles, a]udante 
de orden-s do Chafe de Pol-k.Ja seguido de tres outros lilildividuos; um dos quaes 
é conhedido como "(Preto Valentim", agente ao serviço da ;3• delegacia auxi-
liar, presumi-ndo eu que os outros ta.rn.bem sejam secrEitas" 

O capitão Themi9tocles dirigiu--se ao Dr . Odin e lhe declarou manifes-
tando a-ntes ·sua magoa, pois entretem relações pes-soaes com e!Je, e de . cor-
tézia_ c-omm!igo - .trazer ordem do Chafe de Po-licia ·p<tra prendel-o e de con-
duzir--ane, a mim, á presença do marechal Fontoura, áquella hora . 

. O SR. HENRIQUE Doosw-oRTH: - Portanto, mai-s do que um oonv1te. 
O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - F1iz sentir ao of!t'tcial- que me considerava 

pr.eso; ao que elle reto.rqÚiu, é certo, devo dizel-o, a bem d:a verdade, quE>~ 
colin-o Deputado eu ti-nha immun.i.dades •que. impediam a prisão . 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - Lembrou--se àlisso. 
O SR. ADOLPHO ~ERGA)'4INI: -- _. u\.ocrescentou que a ordem de prisão era 

só -para o -Dr. Odin; , e qU3Jnto a mim, a ordem que receibera era apen?-8 a de 
conduzir-me á presença do ,Chafe de Policia . 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Uma prisão meta.p'h:orica . 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Pouco importam os ter•mos, substttuir-se o 

venbo prende-r pelo verlbo comi·ttzir, uma vez que IID.inha lLberdade ficava im· 
o:nediatamente oerceada. .Euphemismv.s .não adeantam. Eu estava incontesta• 
velmente preso e ~ me considerei. 

Nessa conju-notura .que d'azer? lReagir d'oi meu p-r1meko impeto, que sof-
free i .pelas razões q~ vou -expôr. -

O .SR. AzEVEDO LIMA:· ~ O 'homem era· m1Lito grande; um cOl-osso. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI : - Primeiro, porque, ·indo . meu amigo prei!Q, 

era uma indi-gnidade da crninha -parte abandonall-o encastellando-me n~ im-
munidllldes parlamentares, para deixai-o ao desamparo, · .maxlmé, ten do como 
tenho, a . certeza de que a u<riica cuLpa que pesa soibre os seus .hümbros é a de 
ser meu .dedicado com-panheiro, desde os ,primeiros dias de minha inlfancia, 
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meu amigo de collegio, coonmigo solidario etn todos os solfifrimentoS, em todas 
as agruras que eu te1~ha end'rentado em minha exi:ste.nda, procura;ndo eu ~ re·
tribuir-J.he do mesmo modo, o que dio:nenta cada, ve2 mais essa velha amizade. 

Esse primeiro ·motivo, mais alto que qualquer outro, actuou em mm:. 
p.o.r.qule aciona. de toàaE as contingencias 'Colloco os meus ,sentlimemtos de soll-
dariedade, o meu co1·ação, a minha dignidade. 

Outro motivo que desaconserhava a reacção ê que esta ficaria reduzida 
·a uma bravata, quiçá rid·:cula, quigá funesta. O capitão Themistocles, como 
accentuei, vinha a;companlh:ado de. d'orÇa, eHe proprio estava a:nma,do; eu e o 
meu amigo inermes teríamos de Lutar tenazmente e sem exito algum. 

Que me adiantaria um coruflioto, .pretexto certo para maiores violencias? 
O SR. SIMÕES FILHO: - Al'itás, para reagir em um caso dEisses, não ê pre-

'ciso ser capoeira; basta ter um pouco de energia moral. 
o SR. Azmvmoo LIMA: ~ O ·que ê energia moraJ quando não se conhece 

autoridade que não a da força? 
0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Para .quem a tem vale muito. 
0 SR. ADOLPHO BEill.GAMINI: - E' O que não me falta. IDnergi·a moral tllm·· 

ib.em tinm ruqu:elle vul.to historilco 1que, cedendo 'á violencia, sauc1au, reverente, 
o canhão, symbolo da força chamando~lhe soberano . 

Onde prepondera a !força o direito pertc-lita. Não tinha commtgo outra 
ar.ma., para contrapor ás da policia senão a que oompre t.rago commigo: a 
minha consciencia. 

O .SR. AzEJVEOO LI:~;iA: -Porque V. Ex. não lhe offereoou o canudo? 
0 SR. NELSON DE .SENNA: (dirigindo-se ao Sr. Azevedo Lima) - V. Ex. 

deve· 1JUgnar pelo deco~·o da Cainara, pela di.g.nidrul.e dos r81J·resentantes do 
poder pUblico e não dar apartes coano asse. (Apoiados.) 

0 SR. ADOLPHO IBERGAMINI: - Sr. · Presidénte, pergu.nto a V. Ex. éJ.tiem 
está .com a paiavra? 

0 SR. PRESIDIDNTEl: - Attenção! 
0 SR. ADOLPHO BE'ROAMINI: - Compareci logo á presença do S.r. nl!Lt'e-

chal F'ontoura, ainda por.qu.e si me furtasse, pór meios vio•lentos ou attilfi-
ciosos, sabe Deus o que se inventaria. 

Assim sem aJbandonar o o.f1'icial. rãs ordens da;queiaa autoridade fui e de-
monstrei que não t ·amda nen'lnmna reEIPónsabilida.de. E insiSto em f·riza.I' que 
me preooct!Jpava so]:}retudo a sorte do meu aJ(Iligo, frequente victima das auto-
ridades policiaes, ou diga-se com a fra;nqueza que me ê pecul.iar, 'V'!cti'ma· do 
Sr. 'Carlos Reis. 

E ,por ultimo, Sr. !Presidente, por.que teria oeu de reag,k? Na defesa das 
prerogativas parlamoeJMares? Mas . se e1las são- da Carrnara, que não se reputa 
dffendioda com a clauzura dos discursos •dos seus mernbiros impedidos por esbir-
ros pt>Iiciaes d.e pubH·oal-os na i.inprensa? 

,Fui á pres·eru::a do mareohal Fontoura e este, um tanto irritado, me de-
clarou que estava multo sentido por ]he haverem 1evado uma dénun.dia grave, 
contra mim, pois que elle me queria m·ulto bem, era m1.üto meu amigo e mui-
to m-e apreciava. 

Indaguei qua;l essa denuncia e a custo contive um sorriso ao ouvâ·r 
qual ella era. 

DifJ;e-me o maroohaJ! que lhe ha.viam contado que eu, commanuando um 
pelotão iria, no .cpr'!'er da noite, i;rucorporar-me 'á revolução q:ue estava para 
estalar. ; , ,..l 

Contive a custo o riso. 
Si ha um homem, que não tem _a menor aptidão para coorimandar mi• 

I!tar,e~, é este humilde creado 'de Vossa E-x., Sr. 'Presddente. Não ~re-
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diito que nenhum militar se submettesse a ser comma.ndado por wn paizano 
ibisonho em co usas de .estr.ategia b ellica, oomo o modesto orador. 

O SR. ·ANTONIO CARLOS: - E He <fulse q u e o pelotão era de m:Hita.rea ou 
.de civis? 

O SR. ÁDOLPHo B.ERGAMINr; - Creio que de militares; eu estava só com 
meu amigo. . . , 

O SR. AZElVEDO LIMA: - O pelotiilo ia passar depois . 
O .SR. ADOLPHO RERGAMINI.: - ... não sei si na technica militar dous :ho-

mens constituem um pelotão. 
O !SR. ANTO~IO CARLos : - .Si V . !Ex. ddz que não seria capa21 de com-

mandar um batalhão de militares quero assignalar que talvez fosse capaz de 
cOIIII!IIlanda.r um pelotão de paisanos. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - Tambem eu ia comma.nda.r um pelotão. 
O S'R. ANTONIO CARLOs : - Não estou aparteando a V. . Ex., e sim ao 

orador. 
O SR. AOOLPHO B!EJRGA:MrNI: - Não havia, Sr . Presidente, a quem eu com-

mandasse.; estavaanos dous só, a Policia devia ter visto. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Quem sa,be si o pelotão ainda vi'Ilha e a Policia 

não deixou que se appro:xli.masse? 
0 SR. ADOLPHO a3'ERGAMINI : _- .Si é 3JSSim, entãJO ifoi inepta. AlLás não 

;possuo aptidões de .()()mmando, que .sobram no leader . 
.Sr. Presidente, não tinha m:linguem •comrnigo; assim, por conjectu'Ntil, 

:posso tambem fazer as peior.es sdbre qualquer dos meus collegas e provar 
as causas anais feias de qualiquer um, mesmo do Zeader .da maioria, o 
.Sr. Deputado Antonio Carlos. 

Por conjecturas, iremos a:o infinito, e ac'ho bO'Ul não t~\Zermos investida 
·~tão audaCiosa . 

Fiq uemoo 1por aqui. 
Dizia eu, Sr. Presidente, que sou homem que S6 tem contacto frequente 

-com uma especie de farda, •por signal que muito da sua sy.mrpaJthra: a dos 
g uarda no·ctmrnos . Tod,r5 as noites, quando me recolho, o guar.da me sauda, 
reverente, todos ·os mezes vae cobrar a mensa,lidadle, CO'Ul mu:ilta delioa.deza, 
com 1nuita humildade . @' uma farda que não ~pesa nos orçamentos, ·não tem 
.e.,-p~n·yrurdru;; não tem canh ões, não ~lssustà a gen<te e I,P'resta reaes serviços, 
a cin~o mil ' réis por mez: e, ás vezes, menos; não tem ·promoções caras ·ruean 
:aposentrudaria, não tem re'forrna, nada, e no ern<tanto, guarda e vigia a casa. 
-da gente·, com muito cuid~ldo . e interesse. 

{) SR. !IEJNRIQUE DODSWORTH: - S6 tem um inconveniente: cria inelegi-
lJilidades. 

0 ISR. ADOLPHO BER<JAMINI: - ·S'ó .para OS commandantes. 
0 ·SR. NICANOR NASC!l\1ENT9: - Não sou COI!Ilmanda,nte e fui considerado 

inelegível. (Ri·sos). 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - S~ientifilcando-me da denuncia, o Mlalrec'hal 

"FontouTa ma-ndou levar-me a'tié em cas.z~ em um automovel da Policia acom-
panhado de dous agentes, .por signal que educados, o cau>itão E lilezer e o 
·com mandante Alencastro . 

. Fique i esperando a r e-volução em casa e não :houve revoJ•ução . 
0 SR. FRANCISCO ·;E'EIXOTO; - PooTque foram dadHs as providencias. 
O .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Penso, que em urna outra época a detenção 

ode um D eput3Jdo <tocaria, !pelo menos, a sensibilida'<l:e do ;poder l'6g;srativo . .. 
0 ·SR. ANTONIO CART.OS : - Não, pOl'qUe o facto não se à:axia. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: -,-- ... 'Verificando que as imunidades parla-

mt?n<ta'I"es furam O!f:fendidas .. . -
0 oS R. ANTONIO (;AR,LOs: - N"'a.o apoiad!o. 
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o SR. ADOLPHO BERGAMINI: ··- Eu 11ão as rep.UJt.o. o;ffendidas sómente. pelo 
tempo, ·breye ou longo, da prisào do D®utado. ID:rutendo que basta o fa?to 

I de .. um ag~nte, de .au<tpxidade <pUJl)lica 00ofidHJZÍ!J.' um •Deputado á vresenÇa do 
chefe de Policia :pan.·a aggravax a Carrn<U"a. o S.R . . ANTONIO ~= -v. Ex. então anooru mal; devia ter· resístldó. 

Ó SR· . .ADPLPÚO BERGAMINI: - Já dei as razões p.or que não o fiz, e não 
m e arrependo diEISO. 1Si ti:~sse ~sistido .... 

Ó SR. AZEVEDO LIMA: - Talvez fosse éhacinado-
o •SR : ADOLPHO BERGAMINI ; :...._ . : .. nã o teria s•UT<PQ"~eza de Incidir 'do mesmo 

modo na critic.'l. do oSr. A~1tonio Carlos, que ve.ria talvez nessa reS'Lstencia ·a 
· confissão· da cu.l<pa da minha consciencia. 

· · o oS R. A:NTON'IÓ cA.RLos: - A oonsdencia mos:trou a V. Ex . que ern ver-
dade ·não e1·a um direito s•eu.; do contrario, teria resd.stido. 

o •&i. AnOLPJio ·BElRGAMINI: - Não. Nes;ge terreno devo dizer ao Sr. An-
tonio "Càrl'cis que ·,p.rote.sto contra as s.urus impert:i:nendas. lA conlõ'ciencia ·m ·e 
dizia, co:mo diz, que •ê rum d!ireito meu ... 

O ISR. ANTONIO o(JARWS: ·- Andou mal, então. 
o SR. ADOLPHO BERClAMINI ·~ . ....,. Tive de ceder á força é ás contingenc1as 

e:l>.'IJ)osta.s. Não ia ;_bandonar li~ amfgo, como acabei de dizer, = sen•timento 
que o .Sr. Antonio Carlos, não cultua, corri oeer.teza .•. 

0 SR . . ANTONIO CARLOS: -Não apoiado. (Muito bem). 
0 .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - ... desde que não respeita nos 0UÜOS, dâ 

mostrP• de não o olll),t-llarr- elle .p·ropr.iiO. 
0 SR. NICANOR NASCIMEN::t\Ü: - iNãJo apoiado. 0 S'r. Antonio CarlO·S man-

tem sempre a sua solidariedade com os amigos . 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E como não Delõ';Peita a (Los. ouibros? Eu 

não podia de·ixar de manifestar a minha solidariedade quando assisti a vi?-
le.nc:a eontra um homem nas condições a que alJudi ha pouco. 

o SR. SIMõEs FILHO: .- Neste ponto não :;~.podado· . V. Ex. náo deverl>" 
. ter :subo:r.dinado. a .seus sent.in1oentos affectiv.os a dignida;de do marudato legis-

lativo. 
0 SR . . ADOLPHO BERGAMINI: - As imm\Unidoad,e:s não são minhas, são da 

Carnara dos Del)utados, q.u.e se sulbmette á censura [)oolicial. Estou ex;pondo 
o facto á Oa=aJl~"'· ;tal qual elle se passüu; si eUoa entender to·mar aloguma 

. providencia qoue o faça; . mas digo lfDan:camente que não espero qualquen:: ino-
'V:imenlto de •contrariedade, de repulsa ou de •protesto . 

O 'SR. SIMõEs FILHO: - Poi5 eu estaria in.teirrunente ao làruo de V. Ex., 
si so'lllbesse que V. Ex. tiruha re~pelliodo o convite. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - .Q ·S~. Az~•edo L ima repellíu e não. teve 
o seu apoio. 

O .SR. FRAN.C1sco, PEixoTo:- 'ir·erificou que não ia ser preso. 
O .SR. AD9LU?HO BERGIA;MINI: - S er conduzido era a. mesma. cousà. 
O SR. HElNP..IQUE ])ODSWORTH: - Oonvite de autoridade é inttmàçfu}. 
O .SR. FRANCisco PEIXOTO: - Intimação não é prisão. Oo•nrnucç'ão . lfoi 

uma má exp!I'essão da autoridade. Soube q<ue V. Ex. havia sido convidado. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - DedxemJO-nos de euwihemismos. 
O 'SR. H.ENRIQUE DOnswORTH: - Convite eom ornem para aoom;panihar. 

Ordem de conduzir é p~nd'Elrr', em :po!l'tu.guez. 
. O .SR. Jo.lo SANTos:- V. Ex . ê .. bachare1 e o sabe: a intimação tem uma 
Fancção; nBSE•e cruso n:ã.o havia san·cç.ão, era mero oonvite.. · 

0 S'R : ADOLPHQ BERGAMINI: -A irl!tima.ção se ·faz P'O•r escri:pto, com di'a; 'e 
hora designrudos. · · · · · 

o síi·. · FRANC1sco PEIXOTO: - Pôde 'rtamibem ser verbal .. 
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o SR. A.DOLPHO J3ERGA.MINI: - .A:inda melho.r 1)ara. provar que estawa sendo 
EEconduzido, e, portanto, preso. 

Sr. Presidente, faça a •Camara o que rhe aprouver, o que estiver de ac-
·côr'd'o com sua sensibilidade . Já disse eu uma vez e rePito: sensibilidade 
moral cada um tem a que tem.; ninguem •póde dl.taJr normas, regras nem C!V 
nrinho a seguir nesse particular. 4Sussurro nas gale1·ias) . 

· o SR. PRESIDENTE : - Attenção! As galerias não podem manifestar-se . 
O SR . ADOUPHO BERGA.MINI : - O meu n ome foi en volvido neste facto; 

eu entendi de meu dever ref·eril-o á Camara. com, absoluta verdade, como 
estou fazend.o, TepeHindo as insinuações de quem q•u:er que seja, e desafiando 
uma contestação a quanto aca'bo de descrever. (Sussu?·ro nas gale?"ias) · .... 

Sr. Presidente, e.u pediria a V. Ex . que desse providencias no sentidQ 
de garantir o respeito á Ca.mara.; . • ouço a:pal'tes das galerias . ·.· 

o SR. AZEVEDO LIMA: - Estes rupartes das galerias offendem-nos .não só 
ru nós da opposição, mas ainda a dignidade do Congresso . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - ... que já por duas vezes se m anifestaram. 
(Protestos de varias Srs. Dep1ttado·s contra CljS manifestações '(].as galerias). 

0 SR. SIMÕES FILHO: - Aaiás,- O desacato não é a V . Ex. mas á 
Camara. 

o SR . PRESIDEJN1E: - A Mesa já 1JII'OVidenciou r>:a:ra· que as galerias não 
intervenham . 

o •SR . AZEVEDO LIMA: -E q u em. os remetteu para cá? Convem a;pUTal-o. 
O SR. GENTIL 'l'AVARES : - Não foi ·ninguem da Camara (a1JOiaà;os) . 
0 'SR. ALBER:IO() DE MORAES: - •São assalariados da [lolicia . 
. O ·SR . . F'LORES. . D,~ CUNHA: - lNós estaJIDJos prom:ptos a II'€SipOnder aos ora-

dores da OI]Jposição, mas quet'€mos .garantias. o governo é sufficient emen'te 
for·te n~.ra dispensa~· semelhantes manifestaçõ€s1. · · 

o -SR . PRESroEN,TE: (fazenao soar os tympanos): :___ Attenção. Communi'C(l 
á Cam.axa .que a Mesa já mandou rçcirar o -espectadotr ·que ])€!'turbou a sessi!.o. 

O SR . SIMõEs FILHO: -Devia •t.,.l-o feÍ•to antes, fel"(} um tanto .. tarde .· 
0 SR. PRESIDENTE: -A Mesa :nii.o .p6q•e,' mandar retirar quem intervem n il 

debate si não depois de ter i'Iltergtdo. 
0 SR. SIMÕES FILHO: - A intervenção re irepetiu. 
O SR. PRESIDENTE: - Attenção! 
0 SR . A.OOUPHO BERGAMINI: - Sr. Presidente, verüica) V . ili.x. . e Gbserva 

a · Cru~ru~a que · conservei S€all esforço absoluta serenidade na exoposição feita.. 
Ella reflecte; nitida e precisamente, o estado da minha consciencia. (M1/Jilto 
bem,· muito be1n-). 

O Sr. Antonio Carlos: -- Sr . Presidente; creio poder cons1derar-'Ill.e do-
\ado de apurada sensibilidadE mora.: (muito bem). Não tenho duvida em des-
'i.fi~r~ a esse :p.TOilJOSito, o j-u:zo de quantos o·l'hem re!tr<J;S>pecti-varrnente ,para. a 
min'ha mode.sta vida ,publica, nem o daquelles, em r egra mais rigorosos, que 
me conheçam .na• intimidade da miruha vida :Pri>Vada. 

Na mai.s al•ta conta cGnceitúo a s.ensLbilidade ·moral dos meus .prezadisst-
mos collegas da Gamara dos •Deputados. 

Tendo assim, em noção exa;ota a dignidade vesso.r.\]. e a da aJl.ta funcçã~ 
q.ue exercemos, reputo, e I'€li>Utarei ~empre, investido que fui, ·pela honro-
sissima confiança dos illustres brasileiros com assento nesta Casa, da eleva;da 
missão de seu d ireotor ipolitico . . .• 

O ·SR. JOÃO SAN'IOS: - Muito met'€Cidamen.te. 
O .SR. WALFREDo LEAL: - Que V. Ex. muito mer~e (a.poiados). 
ô :SR . ANTONIO CARLOs: ~ .... da qual ·me desvaneço n o mais aHo ~·râO, 

I_'e-;Juto e reputarei sempre, dtzia, dever rigoroso e inilludivel, manter, eiD\• 

I 

\ 
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:todas as circumsta'!l:Cias, attituõe fi'rme e õesassombrada na salvaguarda das 
Jmmu~iclGUdes ~ prerogativa:s aõstrictas ao nobre mandato de que nos i.nv~
t iu a - sob~ania naoianru (muito bem). 

Pois bem, Sr. Presidente. Não obs•tante a .consciencia dessa sens·ibilidade 
moral e dos meus dev-eres e compromissos para com ·os meus collegas na, de-
f esa da integridade dos seus direitos, não percebo como, no exa=e dos fa-
ctos relatados pelos cious Deputaõos que ha pouco fal.!a)rGI!ll, se possa canduir 
-pela existencia da aggressão ou menos prezo, por parte do benemerito chefe 
de Policia desta Ca;pital, pa;ra com a di-gnrdade parlamentar desses dous col-
legas, ou, menos aind-a, para com a desta Camara, perante a qual lamça;ra= 

·.o·s ·seus p-rotestos! 
Tivesse havido, nos factos nMYados, o mais leve desr'esp·eito, e v. Ex., 

·.. . P residente, homem d~ perfeita ~fibratura ;moral ~ exacta comp·rehensão 
.de deveres (apoiados,· mtti to betm), bem antes de m1m, orgão da Camara mais 
autorizado do que eu, teria, desde a primeira ho'ra, clamaõo, com energia e 
destemor, peJa integridade dos nossos direitos, apontando-nos, com firmeza, 
.o caminho do dooaggravo (mtLito bem; apoiados). 

Ao contrario da opinião exarada pelos dous alludidos collegas, o que a 
.mÍiln se Gllfigura, Sr. Presid.mte, ê que a autoridade policial agiu demt1ro dos 
limites traçados na tei: de modo q,ue, se trato do incidente é menos para de-

.fesa dessa autaridade do que para patentear que, no caso em questão, a Ca-
marà ficará dtg•naun:ente mantendo-se dmdif:ferente e aLheia ás insinuações 

.que llhe aca'bam de ser feitas . 
O nol:xre [Deputado que orou em ·P'ri.meiro logar disse l'..aver sido convi-

--dàdó, em nome do chefe de Policia, para depor sobre uns tantos facto.'l re-
'Jativos ao ... 

O 'SR. AzEVEDO LIMA: - Não foi convid'aido para depor, e sim a compare-
cer á poJicda. 

O SR. JosEJ' BoNrFAcro: - E' a mesma causa. 
O SR. ANTONIO CARLO·SI: - ... recente e fra~assado motim c01ntra a ordeun 

c.PUblica. !PareCê, Sr. Presidente, excessivamente dif1'icil quj'l Se possa lobri-
_gar nesse canvite uma 8fggressão á immuniaade do Deputado, consistente eun 
não ser preso sinão €!Ih flagrante deJioto de Crüme ima;flfiamçavel ou mediam-
te !ic·ença da Camara. 

Pela mlnlba parte declaro q,ue a autoridade me prestam serviço rele van-
<te, sen1pre que, en vd.lvido o meu '11om e em factos q.ue im1Jotrtem na tra,ns-
.gl•essão · das leis pe.n.aoo, convidaJr-nn.e para comparecer Lá ipoUcia af'iun 11-e 
depor sobre esses m esmos factos. 

O 1SR. JoÃo SANTOs : - E' um dever cívico do qual não está exclU!ido o 
:Deputado, que rtem o dever de dar o exemtplo d e res·peito ás l-eis, para verem 
assim 'homraJdas as nossas immunidades. 

O SR. ADDLPHo BERGAMINI: - !Mas é muito dlfferente - mandar convt-
oda'r - e buscar. 

O ISR. ANTONIO CARLOs: - Esse De];}Utado toeve, immediatamente,' a prova 
de ·que não havia o men-or ptroposito de detenção contra elle por parte da 

:autoridade poNcial, tanto que, havendo recusado o convite, nenJhuma · ourtra 
· exigencia lhe :foi feita. Onde, pois, o proposito de menosprezar immu.nidades 
parlamea1tares? (Apoiados; m:.ufto bem.) 

O segunõo Deputado declarou que o repres.entante da autori'da.de disse-
ra que o procurava prura comduzi1-o até ao chefe de Po'lida, afim de prestar 
.esclarecimentos sobre factos indeterminados. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: --< Conduzir-,me á presença do chefe de Poli-
-cia, que ·q,ueria fallar conl!m!go. 
· O :SR. ANTONio CARLos: - O nosso illustre collega se .disse, no decu'rso da. 
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s ua oraÇ'ã<J, pessoa de perfeita sen.sibHidade moral, m<Jtivo por que ex<Jrdie i 
me u discur.so com a s pa lavras que h e i dito. 

Ora , s .r. PTeSidente, essa sen s ibilidade moral imp u,nh a a S. Ex., se con -
ven cido houvesse sido de que a a utoridade vinha oercear-'1he a liberdade de 
Deputado, o deve>r inillw:Hvel da res is tencia, a.ssim pugnando pelo seu dtreit<J. 

Pare ce que a expressão ... 
. 0 ·SR. ADOLPHO BEJRGA1\1INI : - Ia matar o capit ã.o . C om que arma'? 
O <SR . ANTONIO CARLOS: - ... communissirrla da sen&bilidade mor al está 

'Precisamente em que jamais se deix~ periclitar; sem pratesto e resi.stencia, o 
dü·eito que nos assist e . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: --< D eante da força não ha resistencia . 
O iSR. JoÃo SANTOS: -;Mas n ã o se chegou á força; v. Ex. a<:ceae-u prom-

pta mente ao con v ite . 
0 1SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não apo'Íado; tiv~ de seguil-os . 
V. Ex. sabe q.ue, m esmo em dire ito, se cede á violencia e se P'rotesta de-

fJOis pel<Js me ios regula:res. 
O SR. JoÃo •SANTOS: - E isso ho.n.ra a V. Ex . Olnfessou dif;lnamente que 

o chefe de policia o tratou com t<Jdo o respeito. 
O SR. ANTONio CARLOs: - O homem que conscientemente deixa sacrifica:..· 

seu ddreito é u,m covarde. 
0 SR. ÁDO>LPHO BERGAMINI: ~ Quem? 
O SR. ANTONIO CARLOS: - O 'homem que deixa sacrifi·car -conscientemente 

seu direito, que a;ssis te impassível ao sacrifício desse dk.etto, é um covarde . 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - \Repil'lo a insinuação. 
0 SR. JosE' BoNIFACIO: -Não ha insinuação. (ApoiJJ;dos.) 

O SR. NOGUEIRA J'ENIDo: -O o•rador falia em termos geraes. 
O SR. ANTONIO CARLos: - O llObre Deputa do n ã o aguardou o fim do meu 

pensamento; aparte ou 'Prematurarrne.nte. Com.o não posso nem quero r eputar 
o no.bre Depu-tado .Sr. Ado.Jpho Bergamini um cov'arue ..• 

O SR. JosE' iBONIFACio: - Se:m duvida. 
O SR. ANTONio CARLoS: - .• -a conclusão que tenho a enuncia é a de 

que o Sr. Berga.mini teve, no momento, a consciencia nitida de que seu di-
reito de Dep·utad<J não estava memo.siJ'rezado, p·elo convite ge ntil da autori-
.dade ... 

O SR. ADoLPHo iBERGAMINI: - Muit<J gentil ... 
O .SR. ANTONLo CARLOs: --' ... para o fian de comparecer á P<Jlic ia w:rum 

de dizer uns ta ntos fa ctos, após o que foi tra nsportado em carru do ohed'e, 
isto é, oorcado do m a ior a:IJ'reÇo, ·pa ra s ua r esiden cia e a qui coanpareceu 
hQ'je ... 

O ISR. ADOIJPH<J BERQAMINI: - Jlá ho.ntem c om.pa reci palra refe:rh· imane-
diatamente os fact<lS', o que não me foi possivel. 

O .SR. ANTONio CARLOs: - ... como cmnpa receu hontem, damdo, :porta nto, 
á opinião e á Camara, a d'e11non stração c<JJnpleta Ide que a autoridade j'áanais 
cogitou, por qua!Jquer fôrma , de emba racar sua acção parlamen-tar, a qual 
se effectiv a duran te o tempo em que duram as sessões do Parla m ento . (Apoia-
dos.) 

Oreio, pois, Sr . P r esidente, que, pela minha p ar te e pe la dos me us co.lJe -
gas, c ujos sentiment<l5 ~pemso inte·riJreta;r (mu.ito bem), n ã<J t emos n enhum 
motivo pa;ra nos conside:ra;rm<Js ~ggravados. 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Já disse de começo, q.ue contav a com essa 
displic encia . . 

O SR. ANTO Nio CARLOS: -Não por displicenCia, ma·s porque . .. 
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o sn .. ADoLPHo BE>RGAl'>HNil - As immUL!lidades .garantem as palavras dos 
D<;putados e os discu:rsos destes não são publicados. 

o SR. ANTONio CARLos : --,- ... c omp:reb.emdemos e interpret~mos os factos 
· se1n 0 veneno das paixões pe rturbadoras, essas mesmas paixões que vêem 

dis:plicencia o•n'de ha apenas serenid:ade e is enção de animo. 
Não tenho duvida em proclamar auto, perantE) ·tod<Js os meus collegas, que 

0 .Sr. !Pires-ide;nte da J;l.epublica. é i•ncapa z de permittir o mais Ie-ve _. atten·tado 
aos direitos da Cama.ra dO :;> ·Deputados. (Apoiados; muito bem.) .. o .SR . . Sl]'[ \}ES LOPE>S: -,--__ -E' decla ração ,que V. Ex. faz muito bem .em 
fazer. 

o 1SR. ADoL.PHo :SEJRClAMlNI: - E' d e deplorar que esteja em <;ontradição 
com a omissão dos di·scu•rsos dos Deputados. 
.. o .SR. ANTONIO CARLos: --' Elle só pó:de ter esses direit<Js, pomo os tean, 

no maxim<J apreço, vmique sem a consideração pelos represe.ntaJntes do Poder 
Legislativo, elle teria de p•resenciar ao desapreço p ela propria posição -que 
o.ccupa . 

Orientando-se; portanto, no sent!ido do maximo respeito, do zelo o mais 
f erv<Jroso, pelas ,prerogativas dos Deputados, elle, em s umma , est á em salva-
guarda dos seus 'Pro.prios di-reitos, além de que r ende todas as homemagens 'á 
lll$ta patriotica Assemb1éa colla.boTadora e fficientissilma, sinão directora, na 
acção tnteanerat a q;ue S. Ex. vae desenvolvendo · na defesa da legalidade. 
(M'uito bem._) · 

Parece-me, Sr. P r esi-dente, que a autoll"ida de policial t erá de pedir, a col-
legas nossos, eselarecilment<Js sobre uns tantos papeis que a investigação, em 
torno dos ultimes aco-ntecimentos, lhes tem attribuido, o q u e é d.e cO'Ilve-
nienc ia para todos, pois paterttea~á que nos ma:ritemos fiei..s, certo ém ésplem-
dida maioria, á promessa, soh ,palavra de ho.n'ra; que cada ull1 ·formulou a<J 
tomar assento n es-ta Casa ( apoia-àos), isto é, a de defender as instituições le -
ga.es e a Patria. ~ ·. Assim se faT'á. a luz sóbre uma~ tantas responsa;bilidades 
até ago.ra i::1d-ete1"111lJÍriá.das e indefim·idas. 

Esse é, seguramente, o desE\:io de todos os collegas q u e sabem. ter n a 
devida cónta. o a;preço · pela propria pessoa, .pela n o-b'reza do mandato, apreço 
manifesta:m€1llte incompatível com umas tantas affirmações insensatas, cujo 
effeito- unico é- deprLmir aqu€'lles que as enunciam. (Muito bem; apaúuks .-) 

O SR. JoÃo SANTOS: - Desrespeitosas . 
O SR. 1\"E:LsoN DE SENNA: - O desmando de linguagem é uma diminuição 

da propria prerogati-va e da propria di!gnidrud:e varlamentar. 
O SR. ANTONio CARLos: - Sr . P residente: .para os espiritos não tran~

viados é singularreente estranho que se irroguem censuras ao Clhefe d<J -Es-
ta:do pelas med-idas de defesa, e não aggressão, que elle vae pondo em pra-
ti-ca contra as tentativas de assalto aos poderes constituídos! Pois si é esse 
o seu primeiro dever! . . . Como classificar . os homens que, investidos legal-
mente da funcção de a uto;ridade, desert em ao cum'Primento dessa missão e:e-
.m~ntar? Creio que só os crin'Anosos presos de insania pode·rão es-tranhar a 
.accão do Gove·z,no em a ].Yrati-ca de med-idas que vi-sem Teprimir .o u punir os 
leva.ntes contra a ordem legal, o que vale dizer, contra as ~stit-uições pÔl.i-
tl-cas que a soberania popular, [IJelos rr..odos regulares, adoptou como as ca-
pazes de r ea!i'zarem a felicidade e o prog resso da ;Nação! A censura a esses 
actos ·de pura defesa importa em preconizar a doutrina absurda de que o 
poder publico deve cr uzar os braços e ftcar imp.a,Ssivel deante dos que se 
propõem a destruil-o, d e que a autoridade deve ficar inerte dean te dos tumul-
tos, ou das tentati-vas de motins ·que vi-sann subvertel-a! ... 

Sr. Presidente, eu inquiro dos espiritos não .pervertidos pelas paixões si é 
ou não dever dos Governos, em err .. ergencii:ts faes; pôr . em execução medidas 
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preventivas, · ccmq, entr.e outras, a detenção dos irrdicados de · co-autoria ou 
cumplicidade em ·taes tumultos e motins ? 

O SR. ADcLPIHo BERGAMINI: ,- Debaixo desse J:J(r~xto prende :rr..uitos in~ 
.nocentes. 1 ; t <r.·,i ~~ 

o SR . ·J oÃo · SANTOs: - Isto depois se' apurará, ·quando aqui discutirmos 
os acto:s do estado de sitio. 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Discussão puramente platonica. 
O SR. JoÃo SANTOS: - Então é platonico t ambem o iP·retexto que V .. Ex. 

está invocando a,go~·a, e, n este caso, não valeria a pena fo.rmulal-o·. 
O SR. ANTONio CARLos : - Organizando a Patria republicana, Sr-. Pre-

sidente, os con stituintes, de 1891, deliberando serenamente, lançaram na lei 
J;Ilagna, como instrumento para defesa da ordem e da s instituições legaes, o 
principio, devidamente limitado, do estado de s itio . 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - No entan.to, o estado 'de s itio tem sido illi-
mÜado. · 

O SR. ANTONio CARLos: - As limitações dizem respeito .ás faculdades at-
tribuidas a o Governo, dentre as quaes figura, 'de modo claro e insophisma -
vel, a de !Prender quantos; a seu · juizo, estejam operando, directa ou ind4'e-
ctamente, eóntra a autoridade constituida ... 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Detendo presos poliücos em lagares desti-
nados a 1réos d e· .crimes communs. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - ... ou parti-cipando de conspirações, desordens 
e revoltas . 

O SR. JoÃo SANTos: - P erfeita.rr.en.te ; a acção preventiva. 
O SR. ANTONio CARLos : -O Sr. Presiden te da Repu.blica n ã o excedeu já.-

mais esses limites . . . 
O ISn. A.DOLPHO BERGAMINI: -Nem mandou fec:har jornaes ..• 
O SR. ANToNio CARLos: - ... e se tem mantido em attitude puramente de-

~ensiva. 

0 SR. JoSÉ BONIFACIO: - ,Aaloiado. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: - Elle mais não tem !feito, smao, lllO CUII!,Pri-

mento {te um dever elementariss·imo, defender-se e de.fender os poderes consti-
tuídos da Nação . . . 

0 SR. JoÃo SANTOS: - A Constituição. 
O SR. JosÉ BoNIFACio: - O regimen. 
O SR. ANTONio CARLos: - . . . e a dignidade no seu mandato, contra ag-

gressões dissimuladas ou claras. 
0 ISR. FRANCISCO PEIXoTo: - Muito bem . 
O SR. ANTONIO CARLOs: - Acaso pretenderá alguem ficasse o Chefe de 

Estado em attitude inactiva diante da innomi•navel revolta que se verificou em 
São Paulo ou diante da co:nspiração f.racassada de que dão noticia os jornaes 
de hoje? 

0 SR. 
0 ~R. 

FRANCISCo P\El!XOTo·: - Disp.Jicente, como di-sse um collega . . . 
ADoLPHo iBERGA:MINI: - Para não ser 'displicente fecha jornaes e 

:rp.ette na cadeia os. seus advers.ario·s . 
O SR. ANToNio CARLos: - Acaso convirá alguem. em que S. Ex. ao envez 

de prender seus adversa:rios, delles se fizesse ou se · faça (plrisioneiro, ou que 
assista, indolente, aos golpes cont·r~ a legalidade, 100ntra a R epublica, o que 
importa dizé•r; contra a Patria? 

·o· SR. MACIEL JUNioR: - .Acéusal-o-ia:rrl de inepto e covarde os mesmos 
que o aocusam agora de vio.Jento. 

O >SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Eu não l'he fa-ria esta àccusação, desde que 
respeitasse a Constituição e as le is. 
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O ·SR. ANTONio CARLOs: - Respeitar a ColllStituição e as le is! . .. Co,mo si, 
em são eS!Pirito, se pudesse apo•ntar urr.a só transgressão a essas lei•s e a es~ 
Omstituição! .. . 

0 SR. ADOLPHO BEJROAMINI: - 0 fe<lhamento de jornaes. 
O SR. JoÃo SANTos: - -Está dentro do sitio autorizado por nós . 
O SR. ANTONIO CARIJOS: - .. . como si, a!legações de tal jaez não a lludis-

sem a actos que, mesmo no juizo dos novatos em o manejo dos livros jurídi-
cos, estão inc!uidos dent-re as faculdades que, na vjgen cia do sitio, a propria 
Constituição permitte e garante ! · 

0 SR. JoÃo SANTOS: - Pel'.feitaJneiLte . 
0 .SR. ADOLPHO BlilRGAMINI: - Não SOU tão novato, e, no en:tanto, não 

enoontro um autor que justifi•qu e essa medida, 
O SR. ANTONIO CARLo-s : - V . Ex . é um apaixonado, está enve ne-nado por 

paixões vehementes. 
0 S~ . ADoLPHO BERGAMINI: - Sou um wpaixonado pela justiça, pelo di-

reito, pela liberdade . 
O SR. ANTONIO CARLos: - Pela justiça e pelo direito somos nós, aquelles 

que defenderr.·os o impario das leis, os apaixonados . 
Illudiem-se todos quantos pens,3.m qu e a justiça pode surgir das revoJtas e 

dos motins. (Apo-Dados, m1tito bem). 
0 S-R. ADOLPHO BERGAMINI: - 0 14 de Ju]ho a hi está na historia. 
0 SR. ANTONIO CARLos: - IJ:udem-se quantos <pensam que á mais op-

pressiva das legalidades é prefe·rivel a ty·ra.nnia que segue sempre á victoria 
de r evoltas ou de motins! ... 

O SR. JoÃo .S-ANTOS: -Apoia do . 
O SR. ANTONIO CARLOS: - ... que visan: sinão destruir para satisfazer 

ambiçõ"s de mando ou vindictas . . . 
0 SR. ANTUNES MACIElL: - Sem programma . 
0 SR . NElLSON DEl SENNA: - E' o a.pettite Idas p osições. 
O SR. ANTONIO CARLos: - ... m otins e revoltas que marcarrJ sem-pre o ini-

cio de uma serie de prcm1,llllciamentos que aniquillam as nações, e as elimi-
nam do con ceito dos povos cultos. 

As nações organizadas dentro dos moldes Q·epublicanos -não precisam 
recorrer aos motins e ás revoltas para fazE·ren: triuiiiiP.hantes as reiv indica-
ções· .que p.retendem . Dentro da Constitu ição e das leis estão escrip.tos e as-
segurados os processos pelos quaes as legitimas correntes de opi.niãp. conse-
guem impor-se e dominar, 'dentro da !paz . 

Assin:•, tSr. Presid ent e, é n ecessario .que a consciencia nacional se previna 
contra as versões tendenciosas e se mante n.r.a firme e intransigente n a convi-
cção de que o Ohefe de Estado n ão tem aggredido, que se tem mantido, ao 
contrario, dentro das linhas de rigorosa defensiva, que, a ma nte da paz, não 
provocou, nem p.rovocará lutas, mas que, em defesa da Patria, t em sido .fo•r-
çado a _acceitar a luta proposta pelos adversarios da ordem, da legalida.de e das 
mstit1.1ições ~republicanas! . .. (Apoiados. Mui!to be'm). 

Convém, a esse proposito, S r. Presidente, rememo-rar factos. 
Antes da revolta de que fo i scenario a gloriosa cidaüe de São Paulo, .que 

acto ·ha do Sr. Presidente da Republica restrictivo da liberdade de quem quer 
q ue seja? 

o SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Um delles fo-i p·renlllir os Srs. Mauric1o de 
L;werda, Edrr.1.mdo Blttenoourt e outros mais, que não estavam envolvidos em 
conspirações. 

VoZES: - Isto !foi depois. 
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O SR . ADOLPHO BmGAMINI: - Foi antes da decretação do sitio, não tendO> 
nem sentim ento ·de piedade :para a.quelles qu e estiveram na imminencia d& 
morrer no ca.rcere . 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Semp•re agiu con: parcialid.ade politica. 
O SR. ANTONio CARLos : - Essas [l<~'isões foram verificadas após a re-

volta, no dia ou na vespera da deocetação do esta.do de sitio. 
Lanço, Sr . Preside'Ilte, essa interrogação aos juizes capazes, áquelles que 

se proponhan~ a julgar a acção do Sr. Presidente da Repoublica sem o .toxico.-
das paixões cegas . 

Qual o acto, repito, do Chefe de Estado, ·antes do assalto contra a l egali-
dade verid':Lcado na revolta operada ém IS. Paulo, qual o acto em confisco de-
liberdades indivi>:iuaes? 

O SR. HENRIQUE Do:oswoRTH : ·- O caso da senatoria do Dist'l'icto Federal •. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: -- Que CO•nfiscou toda a liberdade do e leito-

rado carioca. 
0 SR . JoÃo SANTOS: -Foi o Senado. 
O :Sn. HENRIQUE DonswoRTH : - Que .Senado! 
O Sn. JoÃo SANTos: - E' uma corporação tão respei·tavel como a que-

V . Ex. 'dignamente representa . 
O :SR. HENRIQUIEl DoswoRTH: - Foi o Senado, rp.as devido á intel"'Venção-

pessoal do Presidente da Republica. Isso é innegavel. 
O SR. JoÃo SANTos: -Nesse caso, V . Ex. deve censurar o Senado, antes" 

de censurar o Presidente da Repub:ica. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' um facto publico e noto·rio, confessado, 

pelo p.roprio Presidente da Republica, no. telegramma que mandou a um Se--
nador que i·nsulta ao Districto Federal. 

0 SR. NELSON DE SENNA: - Eis o veneno das ·Paixões ! 
O. SR. ADOLPHo BERGAMINr: - .Si fosse esse o veneno das paixões, seria:. 

uma paixão nobHissima. 
O SR. NELSCJ.N DE SENNA: - Paixão nobilissin:a é a nossa que de.fendemos a . 

ordem e a liberdade, e condemnamos a acção da mashorca. 
O SR. PRESIIt!JNTEJ:- Attenção! iE'stá com a palavra o Sr . Antonio ca.rlos_ 
O SR . ANTONio CARLos: - Eis ahi, Sr. Presidente, a resposta que a 

minha pergunta vae al·cançar 'de fo.gosos adve.rsarios do Sa· . Presidente d1:1'' 
Repu blica; o não recon hecimento de um Senador .. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: -V. Ex. dá licença para um aparte? Dous · 
annos antes, c humiWe Deputado que se está dirigindo a V. Ex . foi, egual- · 
mente expulso da Camara sem revolução alguma. 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - Então, de accôrdo com o nobre Depu-
tado pela Bahia, V . Ex., está insultando a Camara. 

O SR. J .oÃo .SANTos: - AUudi ao modo ironico por q·ue V. Ex. se _dirigiu~ 

ao Senado: - Que Senado! . .. 
O SR. HENRIQUE DoDS'WoRTH: - Não !houve trreverencia algun:a ao Se-

nado; a.ttribui: di·rectamente ao Sr. Presidente da Republica a depuraçií.o es-
candalosa do Sr . Irineu Machado. 

O SR. JoÃo .SANTos: - Directamente, V. Ex . não póde attribuir: c.om-
mette uma grande injustiça . 

O .SR . ANTONIO CARLOs: - Eis ahi, Sr. Presi'dente, a paixão. desenca •ieada; 
contra o Chefe de E stado, a ·ccusa-o,. tão sómente, de haver concorrido para. o-~ 
não reconl:ecimento de um S<enado·r. 

0 SR. ADOLPHCJ. BERGAJ\HNI: - Apenas. E O assalto ás secções do Meyer? .. 
O SR. ANTONio CARLos: - E si é certo isso, Sr . Presiden:te, felizes da-

quclles que !lhe antecederam np poder , ou a elle succederem, si, contra· elles. se-· 
a.llegar apenas essa culpa ! ... (Muito bem). ' 
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Assim foi, após a revolta alludida, e em <::onsequencia da acção repres-
:siva !POr parte do Governo que a critica de alguns collegas .. . 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Apaixonados. . 
o SR. ANTONIO CARLOS: - . .. surgiu, na Camau:a, sem attender, ·repito, 

.que tal acção tem sido puramente defensiva. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI; - Autorizando O G<wernadot· do Estado do Rio 

-Grande do Sul a prender reda.ctores de jornaes, adversarios, e rr.andal-os pa.ra 
o Districto Federal. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Como? 
0 SR. ADOLPHO. BERGAMINI: -Por teiegramma. 
O SR. ANTONio CARLos: -O aparte de V. Ex. t em menos o proposito· de 

accusar .o Presidente da Re[Jublica do que o de envolver no debate a ban cada 
.do Rio Grande do S ul. Mas V . Ex . se engana: a bancada riograndense é 
devidamente perspLcaz ... 

O SR. MACIEL JUNIOR: - Não precisa de procuradores. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - .. . e se colloca sempre acima das rr:urmurac;:ões, 

..ainda .que t enham como scenario esta Camara. 
0 'SR. ADOLPHO BERGAMINI: -E' uma CO•nsideração tenden<::iosa de V . EX. 
O SR. NABuco ~!;] GouvllJA: -Tendencioso foi o apa·rte de. V. Ex. 
O :SR . .ANTONIO CARLos: -Qual o brasile iro de consdencia tranq uilla quanto 

.a instiga\;.ões ou .coparticipações e m desordens que haja soiifrido em sua liber-
dade? 

O SR. JoÃo SANTos: - Perfeitamente. 
O SR. ANTO·Nro CA!lLOS: - Querer que o Governo, err" tal emergencia, dei-

x;asse de agir com energia e d·esassombro ... 
0 SR. FRANCISCO •PEIXOTO: -E' uma ingenuidade. 
O SR. ANTONIO CARLos: - .. . seria admittir q ue a nação b-rasileira entrega 

. .a imbecis a direcção dos seus desti-nos . (Apoiados). 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - V. Ex. está contestando os oradores que 

.festejaram, nes t e reci.nto, a paz no territorio nacional. 
O SR. JoÃo !SANTos: -Até aquelle rr:omento, ou antes, a repressão do mo-

·.vimento de S. Paulo. 
O SR. NELSON DE SElNNA: - A ~-epressão da desm·dem é condição de paz. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Por que ·recordar que as nossas expansões pa-

·triotkas naq uelle instante . . . 
O SR. JoÃo SANTos: - Eoxpa,nsões que <f'oTam muito justas. 
O SR. ANTONio CARLOs: - ... não t iveram c,Qmpleto IP•roposito? O caso é, 

.antes, para ser lamentado. · 
Mas, Sr. ·Presidente, insisto em perguntar, onde a ex.cusa ou rr.esmo a 

.attenuante para mo:vimentos sediciosos çontra a autoridadé constituida? Que 
:motivos pode·rão 'ser invocados para a <revolta, neste momento, eontra o poder 
.JP.ubUco legitimo? 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - A ancia de Uberdade 
O SR . .A.NToi-no CARLos: - .A,ncia de liberdade! .. . Acaso esta corre pe-

;rjgo ou .so'flfre attentados, <fóra das permissões legaes e do n:·eio dos instigado-
res ou participantes 'de moU.ns? Po.r·qu e a autoridadé prende uma centena de 

·,brasileiros suspeita.dos de CQIIlSpiradores, as lioberdades publicas periclitam? 
O SR . ADOLPHo BERGAMINI: -Foi a[Jenas estrangulada, desde qu e se votou 

. .a lei infame contra a impren sa. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: - Onde E)St á o attentado á li'berdade? Essa infame 

;!~i àe imprensa . .. 
O SR. ADoLPHo lBERGAMINI: - I nf amissirr.a. -
O SR. ANTONio CARLos:· - Que mais não ;fez sinão amparar as victimas da 
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di'f.fa,mação publica contra a tyrannia de algozes transformando o jornal em 

inst1'umento de calurr_nias, sinão assegurar o dtreito de liv·re critica, diffe-
rençando, porém ... 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' a manLf-estação da verdade que desagra-
da ao ~erno. 

O SR. AN~<J.NIO CARLos: - . . . o commentario legitimo do desre gramento 
.que envilece, garantindo a verdade, mas vedando a injuria! ... 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI; - Com a verdade que não pôde ser p·rovada, 
porque até a exceptio writatis so<frreu lirr:.itação . 

O SR. ANTONIO CARLos: - Quando os jo•rnaes injuriavam o consel!heiro 
Rodrigue s Alves e outros chefes de Estado, diziam a .verdade? ... 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - E não foi .preciso a lei de impren sa para 
-que o governo desse eminente brasile iro fosse ap.plaudido no que ti·nha de 
bom. 

O SR. FRANCISCO PmrxoTo: -Nem por isso se deixou de ca:umnia r o pre-
sidente. 

O .SR. ANTONio CAiiLos: - E' cer to que aquelles que !Professam a vida 
publica estão sujeitos á c ritica .(ta opinião, aos commentarios, por seus actos . .. 

O .SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Vale muito mais o julgamento da opinião 
imparcial e soberana. 

O SR. ANTONio CARLos: - . . . mas não se .pôde admittir que essa critica 
vá até á calumnia torpe, nem sempre respeitando ao menos a intimidade dos 
lar·es. (Apoiados; muito bem) . 

O SR. JoÃo SANTos: - A liberdade discipli·nada. 
O SR. ANTONIO CARLos: - A liberdade disciplinada, como bem diz a auto-

ridaue inco•nteste do illustre collega., ·representante da Bahia. 
O .SR. JoÃo .SANTos: - Bo·ndade de V. Ex . 
O SR. ANTONIO CARLos : - Mas, eu dizia, .S.r. Presidente, que lanço á opi-

nião nacional esta pel'gun.ta., J;J.Oje e amanrã : - Quaes os actos pratic·ados pelo 
Sr. P1'esidente da Repub lica que possam expli-car, permittir . .. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Desculpar mesmo .. . 
O •SR. ANTONIO CARLos: - : .. desculpa r levante contra a autoridade c onsti-

tuída? 
O SR. A:noLPHo BElRGAMI.NI; -A pergunta de V. Ex. começa não chegando 

á Nação, [>Orque n áo se publica cousa alguma, e não poderia ser r es}Xlndida, 
.quando chegasse, por.que a Nação tem actualmente nove de suas unidades sob 
o estado d e sitio. 

O SR. ANTONio CARLos: - E ·só pergunto · á Nação, porque já perguntei 
:ãquel:es que, aqui dentro, vaidosamente se considtl·am os lidimos represen-
.tantes da opinião publka. (Apoiados; muito bem). 

O SR. NELSON DEl SElNNA: - Os unicos patriotas no meio de uma Cama.ra 
de 212 representantes. 

O .SR. ANTONio CARLO<S : - Procuro em vão, no ambiente actual da na-
.cionalidade brasileira, quaes os symptomas de m al estar precursores de con-
vulsões revolucio-narias e não os encontro . Na ordem economica que ·ha? Pros-
peridade . (Apoiados; muito bem) . 

O SR. AnoLPHo B\ElRGAMJNI: - Então, vão-se augmentar os 'Venchnentos 
·dos funccionarios... · 

O SR. ANTONIO CARLos: - V. Ex . confunde prosperidad.e e()onomica com 
pro~eridade da.s finanças pubJi.cas. 

0 SR . ADDLPHO BEJRGAMINI; - Não ·COnfundo, mas estão intimamente li-
g adas. 
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O SR. ANTONIO CARLos : - O aparte de V. Ex. mostra que con;funde. 
(Apoiados; nw.ito bem). 

A producção nacional attinge a p·reços compensadores da actividade agri.cola 
e da actividade industrial. A.~"Ticulto-res e indl.}.striaes estão bem, e, certo, mais 
não desejam sinão que se ~hes assegure a paz para a uferi.rem tranquHlamente 
o lucro dos seus esd'orço·s. (.Wiuito bem). O O!Perario agricola, como o indus-
trial, si não p<rosperam na propo-rção do capital a que servem, tambem não· 
definham. As populações de todo o vasto interior do paiz viven:, felizes. Fóra 
desta g1·ande metrO!Pole, que é o Rio de Janeiro, não •ha agitações, ·não ha, 
nem houve, salvo o levante, p•urarr:ente militar, de São •Paulo•, !Sergipe, Pará. 
e Amazonas . A viJd'a. de todas as c lasses decorre em re lativa satisfação, sem 
obstacu·os mai.ores . (Apoiados; nuLito bem). 

I() SR . .ADoLPHO BERGAMINI: - As utilidades vão baratear, então ... 
O SR. ANTONio CARLos: - Existe, e já está assazr11ente proclamada, a ca-

restia de vida, phenomeno unive>:Sal. (Apoiados) . Não ha povo que esteja 
presentemente immune desse grande tributo, que, no em tanto, nQ . Brasil está 
menos pesado que em muitos outros paizes. (Apoiados). Proveniente .de cau-
sas complexissimas, a carestia não ·póde ser extinda de subito por actos ido 
Gov.ernOt. ·E' preciso tempo, e só o t ·rabalho nacional agindo em todas as 
espheras industriaes poderá a esse fim concDrre·r preponderantemente. O Go-· 
verno actual não tem lfavor.ecido a carestia, antes vae tentando combatel-a e. 
attenual-a. (Apo·iados; 711JUito 'fiem). 

O .SR. NICANoR NASCIJ\.lFlNTo: - E' o uni co Presh'lente que já se occupou 
della. 

O SR. NoGUEIP.A PENIDo: - O Sr . Wenceslau Braz tambem cogitou della , 
adaptando medidas como a do Commissariado da Alimentação. 

o .SR. ANToNio 'CARLos : - Ainda ibero que em apoio de minhas palavras 
vem o aparte de um digno Deputado, representante deste meio carioca, con-
siderado como sendo o mais aggredido pela carestia. (Apoiado-s; muito bem). 

V. Ex . vê, S1· . Presidente, que C>S autores de revoltas, como os fabri-can-
tes de motins, não obje.ctivam a detesa de interesses vermanentes •da Na-
ção, de interesse algum das c1asses, pois a esse r espeito não ha o que reivin-
dicar por p-rocessos violentos. (Apoiados; muito bem). 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Apoiado . E' essa a grande questão; nãO> 
representam nenhum ideal. 

o .SR. ANToNio CARLos: - Elles ·defendem os interess.es ind:ividuaes de· 
cada um ou os intet\~sses dos agrupamentos em que umas tantas· solicitações 
de ordem inferior os r.euniu e co-ngregou. (Apoiados; muito bEmõ) . 

0 iSR. NICANoR NASCIMENTO: - V. Ex. me perrnitte um aparte? •Se fosse-
qualquer dessas causas a llegadas pelos opposicionista.s que ·estivessem deter-
mina ndo a revolta milita·r, com ella estariam os operarias que são os que' 
mais sotffrem nessas oocasiões· de crise. E elles não estão com a revolução .. 

0 !SR. ANTONio CAIDJOS: - T a l .qual. 
O SR . NELSoN Dl:l .SENNA: - Devem estar cont>ra a revolução. 
0 .SR. A.DCILPHO BERGAMINI: - Estão na caJdeia. 
O SR . ANTo·Nio CAP.Los: - Já o declarei e repito, em· apoio do aparte der 

nobre Deputado, •Sr . Nicanor Nascimento: o Governo mão tem denuncia de· 
que os Qperarios, individualmente ou por -ciasse, de qualquer modo, estejam: 
participando >de motins ou de revoltas . (Trocamrse apartes entre o Sr. Ni -
canor Nas<Yimento e o Sr. Smnões Filho). 

O Governo sabe, ao contrario, que os operariOts, cuja ·prosperidade é pres.J; 
â prosperidade indus.trial do paiz, estão tranquillos, e, por manilfes·tações que· 
elevam a classe, ·têm apoiado e apoiarão a autoridade constituida. NãO> percam: 
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de vista jámais os operarias ·que as ·revoltas e motins só lhes podem atrazar 
as justas reivin dicações . (Apoiados). Que esperar do encar ecimento da vida, 
no Brasil, se a ordem .publica perigar ou soffrer uma solu ção de continuida -
de? Notae para os paizes que as convulsõles intestinas têm desorganizado. 
A fome e a miseria 1 generaliza!dM nelles installaram seu domínio . 

O interesse de todas as c'lasses, de todos os individuas, está, no B rasil, 
em que a ordem publica persista inq uebrantavel. Os descontentes tenham 
sempre em attenção que se se sen tem mal com a legalidade, peor se sentirão 
sem ella. (Apoi ados; mwito bwn). 

O interesse do Brasil, não apen as do Governo; o interesse das classes e 
dos indivíduos que formam a .nacionalidade ·brasileira está só e só na paz, 
aqueJ.la que •permitte as grandes construcçõ·es s.ociaes, economicas e fina ncei-
ras e ass·egu•ra o pr01g-resso. 

O interesse do Governo só póde ser o <1e apüiar e desenvolver os intuitos 
pacíficos da n aciona lirdade, para que elle, em beneficio da >P atria, possa rea-
lizar o programma que as solicitações do Brasil futuro e do Brasil actual im-
põem: a rest auração fina n ceir a, o auxilio, senão o impulsi()namento ás fo·t -
ças economlcas, o progresso da Nação, m oral e material. (Apoiados; m1tito 
b&m). 

Mas, Sr. J>residente, se a observação da ,p;;ychologia nacional, das condi-
ções actuaes da vida >do Brasil, na lavoura, na industria, no operariado agri-
<'ola e fabril, no funcciOJla lismo publico, n ão •revela o syndroma característico 
desse mal estar que .precede as tentativas de agitação ou as convulsões con-
tra a ordem e a autoridade; se, ao contrario, essa observação r evela que o 
interesse dos que vivem nesse meio estiá na paz e na ordem , s·en>jo ce·rto 
que ninguem age contra o proprio i-nteresse, forçoso é con cluir que o propo-
sito tumultuoso, Q vírus de revolta está adstricto a um nucleo muito reduzido, 
que, pela audacia, pretende a podera,r-se do poder . (M·uito be?n) . 

E sse nuc leo se oeompõle dos ·r emanes-centes d a revolta de 1922, das pessoas 
cuja~ a mbições e interesses o Governo .haja enfrentado e daqueJ.les que, se-
quiosos do mando e do 1poder, querem assaltar as posições de domínio, que 
estão ofóra de seu alcance pelos pr o·cessos normaes . 

Eis a hi, Sr. Presidente, como se define o momento: de um lado a Na -
ção, integrada em todas as suas classes, inclusive. a'quellas - o Exercito "' 
a Armada - a cu jo no,torio patriotismo está entregue a defesa c ivil; de ou-
tro lado um gru,po limitado e restric t o, de descontentes. e ambi·ciosos, cujo· 
centro de 01perações se installou nesta grande metropole . 

E' esse grupo que >fôrma e assoalha boatos, instiga tumultos, conspira e 
se rebella não C()ntr'a o illustre bras.ileiro que occu pa. a presidencia da Re-
publica, onde é transitaria, m as contra o Chefe do Estado, c ontra a o-rde ru 
legal , contra as ins-tit uições dominantes. (A.p oiados,· m.uito bem) . 

Nesse embate, S·r : ;presidente, a Nação está e estará vic torlosa. Cumpre, 
porém, ficarmos. vi-gilantes para prevenir a contaminação dos incautos. 

Que cada bras ileiro tenha como seu dever a .predicação -conttnua, a pala-
vra de todo o instante junto. aos seus amigos e n o meio em que viva pelo 
respeito á o•r.dem legal e ás autoridades constituídas p ara .garantia do interes-
se e dos direitos de cada c idadão e da Patria commum. (Apoiaclos,· rnuit'u 
bem,· muito bem). . 

iÜ 'SR. NELSoN DEl iSiilNNA: ·- Esse é O gesto. do patriota , 
o 'SR. ANToNio CARLos: - O Brasi:l, no Imperio e na Republica, tem atra-

vessado varias phases de tentativas r evoltosas bem mais g raves do que ~> 
actual; e a historia nos mo&tra. que a Nação tem sempre triumphado sobre 
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a demaJgogia, dominando oom firmeza os movimentos tumultuosos e anarchi· 
cos, r epellid<>s sempre pela conscienc.ia nacional. (ApoiaOOs; muito bem). 

O ·SR. JoÃo SANToS: - Pelos ins tinctos conservadores da Nação. 
o SR. ANToNio CAru.o,s: - A N ação, isto ê, a Patria, tem vencido sem-

pre, impondo-se, dominadora, aos que tentam perturbai-a 1e deprimil-a. Conti-
nüa vencedora e victoriosa. E ficará triumphante sobre quantos, repro'bos 
tentem e se esforeem por lançai-a na vorag.em das revQluções, no vacuo, no 
anniquillamento ... (M1bito bem,· mu.ito bem. Palmas nas ga~erias e no recin-
to. O orado1· é. muito cwmprimentCLdlo) . 

O Sr. Henrique Dodswol"th: (para u1na expHcação p essoal) - Sr . Pre-
sidente, V. Ex . e a Camara !POdem dar testemunho da imparcialidade que 
tenho mantido nO<S debates desta Casa. Não ·frequento serpentarios, onde ver-
manentemente se elaboram toxicos, rnem colmeias onde, profissionalmente, se 
preparam os favos em cujo mel o Gaverno esquece as amarguras do poder. 
Oriento-me pela mais absoluta independencia, sendo, oomo, sou, por igual, 
contrario ao opposicicmismo systematico, de censura !Preconcebida, e ao go-
vernismo intransigente, de applauso premeditado. 

A collaboraçãQ fra gmentaria, porêm, que em wparte.s, por vezes, tenho 
emprestado aos discursos dos meus nobres coilegas de represe ntação do Dis-
t~icto Federal, Srs. Adolpho Bergamini e Azevedo Lima, obriga-me, n este 
instante, a occuiPar a tribuna da Camara, impellido não só pelo dever de clara-
mente explicar minha attitude, coano ainda pela IJJecessidrude de commenta,· 
algumas phrases do eminente Sr. Antonio Carlos, proferidas na oração ibri-

. lhante que S. Ex. vem de concluir . 

.Duas, 1pelo menos, impressionaram-me de modo extraord·inario. Uma, a 
de que alguns Deputados, nestes agitados dias da política nacional, •por vai-
dade se presumiam representantes da Nação. 

Como, incidentemente, IPermitti-me a honra de interromper a S. Ex., re-
incidindo mesmo nesse proposito, não s·ei s,e me alcança o abjectivo de suas 
palavras. 

O rSR. FRANCisco PEixoTo : - Quem fez essa declaração foi o nobre Depu-
taldo pelo Districto Fl!ldera! Sr. Azevedo Lima. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Cum·pre-m.e declarar, na duvida em que 
me debato, que prezo o meu mandato como expressão lidima da vontade do 
Districto Federa l , a cujo eleitD!I'ado, soberano na escolha dos seus repres·en-
tantes, devo o t er sido .investido das funcções de Deputado, pat•rocinada a mi-
nha candidatura ,pelo meu eminente amigo e c hefe, o rSr. SenaJdor Paulo de 
Frontin. 

O .SR. ADor..PHo BERGAMINI: - V. Ex. representa a Nação com muita al-
tivez e di.gnidade. 

O SR. FRANC!SCQ. PEixoTo: -Mas, pol'Que entendeu . qUI!l e r a com V. Ex. a 
phrase? Ella cabia a qualquer um de nós. · 

O SR. HENRIQUE DooswoR,TH\: - Estou resalvando, apenas, a possibilidade 
de ter sildo envolvido nella, e julgo assim opportuno o meu protesto. 

O SR. FRANCISCo PEixoTo:- PQr qu.e V. Ex. acha que ê com V. Ex.? To-
dos nós, então, deveríamos protestaJr . 

0 SR. HENRIQUE DoDSWoRTRI: - 0 protesto e u o !formulo por mim. !Se> 
V. Ex. quizer, entretanto, ceder-lhe-hei a palavra para que V. Ex. formule 
o seu. 

O SR. F'RANCISCQ PErxoTo : - Acho que V. Ex , não tem o direito de !fa-
zer um protesto . 
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0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Do meu direito, neste sentido, sou li 

unico juiz. 
Sr. Presidente. Declarou ainjja o Hlus.t<re Sr. Antonio Clllrlos que em jje-

terminaldas occasiões era imprescindível invocar o altQ ;principio de liberdade 
ll'os povos. Em verdade, nenhum momento se m e afigura mais propicio á in-
vocação dessa natureza que o de agora, sacrifi'cadas como se acham quasi to· 
das, senão to.das as nossas liberdades, attingidas nas fontes •àJe sua rnelhoQ· pu-
reza pela prurcialidade do ·Governo . Attente-se na varoialid·ade Idas medidas 
CDntra a imprensa . Emqua nto são fechados os jornaes da oopposição e des-
terrados os jornalistas que incorreram na malquerença do GO(Verno-, a im.pren-
s.a offi.cial p·u:blica, livremente, artigos •de critica insultuosa e apa·ixonada .. ; 

O SR. ANroNio CARLos: - Cite uma . 
o SR. HENRIQUE DonswoRTH: - A que orffendeu a m emoria de Carlo" 

PeixotQ . 
O .SR. ANToNio CARLos: - V. •Ex. quer nos condemnar ·POr ataques a 

Carlos Peixoto, cuja memDria a nós, mineiros, compete defender e que estâ 
cada vez nmis engrandecida? (Apoiados) . 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Absolutamente. QuerQ demonstra,r, rupe-
nas, c om exemplo suggestivo, ·que ha parcialildade na censura. 

O ISR . FRANCISCo PmrxoTo: - Com.o censurar o Governo por isso? Qu" 
tem o G-overno com esse facto? 

0 SR. HENRIQUE oDoDSWoRTHi: - A •responsabilidade do G-overno () mani-
festa. Pois então, na imprensa o.pposicio.nista, ha censura a ponto de lm·· 
pedir que sejam publicados os nomes dos Devuta dos contrarias á orientação 
política actual, e n ão interv.em, nas folhas governis tas, para evita r a vehemen-
cia dos ataques pessoaes? 

O SR. NICANOR NASCIMENTo: - A censura não tem que intervir. A cen-
sura é para evitar prejuízos politi"cos na ordem política.. 

O SR. HENRIQUE 'DonswoRTH: - lP·rejuizos políticos na o:ridem volitlca. 
Quer dizer: a censura deixa publicar o que agrada ao Governo e evita a pu-
blicação do que lhe desagrada. IA isso-, exa,ctamente é que chamei de parcla·-
Jidade, sensível em todos os actos •do Governo e que tambem pôde ser aprecia-
da no cam•po opolitico. 

•Refe.ri-me·, ha pouco, Sr. Presijje,nte, ao episodio da Senatoria do Distri-
cto Federal. Ten·ho evitado, intencionalmente, opor odecõro poliUco e mental , 
reviver da tribuna da Camara os acontecim·entos da campanha, desenvolvida, 
no Districto, por occasião das eleições de Fevereiro, e os malefioios decorren-
tes de'lla. 

O :SR. ANToNio CARLos: - oMas quando reviver d eve reviver tambem que 
V. Ex. está nessa tribuna o que demonstra que não d'oi por paixão política 
que o •Sr. Irineu Machado deixou de ser reconhecido. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Em torno das urnas livres do Districto, 
amparadas pel<a magi&t ·ratura, na presidencia das secções eleitoraes, esboça-
va-se movimente promissor dos melhore resultad!os . para a vida política do 
paiz. As <1orrente~ da opLnião ·pu.blnca acorriam ás urnas cund'ia.ntes na legi-
timidiade do•s pleitos e no r es·pe.ito oque até então Jl:avi'aJJ:n merectdo os diplo-
mas e:8!J)edidos aos eleitos .da vontade popular. · 

0 SR. ADOLPHO a3ElRGAM'rNI: - Miuito bem. Apoiado. 
O SR. HENRIQUE DonswDRTH: - No entanto, a parcialidade do G-overno, 

investindo contra a inaludivel maniofestação do eleitoradb carioca, inofluiu de 
fórma decisiva para que fossem desprezados os diplomas dD Senador eleito e 
de um Deputado pelo 2• d.i.stricto da ddade! 
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0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Essa pratica VÍill'ha de legislaturas ante-
riores . 

.O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - Então V. Ex. justifica,mJ.o a pratica está 
novamente bordando os seus 'PUJnhos com os galões de commartdo das guardas 
nodrurnas, o que illllporta na apologia da "·dego!Ja" ! 

<Ü SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não. Estou dizendo que a pratica parla-
menta r não pôde justificar a r.ev:olta. 

0 18R. HEJNRIQUE DODSWORTE: -V, .Ex. €iStá justificando O mal pelo maJ. 
V. •Ex. está d·e accõrdo com a "degoHa" politica! 

<Ü :SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não apoiado. D eclarei que a "degoUa" 
politiica estava nos oostumes politicos da Republica e q u e, l!lOrtanto, não era 
um caso de revolta. E' um erro da R epubHca, não ha d!uvida, a "degolla" 
poliüea, mas assim foi no Imperio, e assim ê na Repulblica. 

Gon stdero, ainda hdje, um grave erro, mas não ê erro q ue baste para 
a rev.olução. 

0 .SR. HENRIQUE DoDSWORTH : - 0 aparte de V. 'EX. ê tendencioso. N:ÍO 
faHei em revolução. As ha~)~!ida!les e m ·en eios ora to·rio•s de V. ·Ex. n ão m e 
envolverão . 

.O SR. NIC.lliOR NASCIMENTO: - Procurou-se j'ustific<ar a revolta com esses 
factos. 

O SR. HEJNRIQUE !DODSWORTH: - Ou.\dava-se de prepotencia politica e !foi o 
que !propuz provar. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO : - Quando O nobre Zeader perguntou a que 
se attribuia a revolta, foi lhe respondido que no Districto Federal rasgara-se 
o diploona de um Senador. 

O .SR. HENRIQUE .DODSWO!n'H: - Citei o fac to como exemplo de attentado 
contra as liberdades publi>cas. 

Consid.ere V . Ex ., Sr. PTasidente, o qu e se estã passando oom os indi-
viduas .detidos em oonsequencia do estado de sitio. O conceito r.e1ativo ao tra -
tamemto dos orimi·nosos politicos evo[uiu no sentido do abrandamfmto das 
penas, 

tFaz poucos dias, sobre o assumpto, li o trabalho d.e George Vidal - autor 
que o nobre DG'PUtado Sr. Nicanor Nascimento deve conhecer e cuj~ opi-
niões dentro em breve refutare, provavelmente, tão frucil lhe ê sernpTe con-
trariar o pensamento li!dQ<l>tado !Pelos representantes !lo Districto Federal -
onde se ·diz que os crimimosos p.oliücos não devem ser en ca,raJdos como inimi-
gos da sociedade. 

0 SR. NELSON DE ·SENNA: - Eis ahi a apologia da SJedição! 
O SR. HENRIQUE !DODSWORTH : -Si V. Ex. prestar ás minhas palavras o 

obsequio de S'Ua attenção, <:om o mesmo empenho com que as inter1·ompe, 
verúficará o ponto do'l.ltrinario em que m e acho colloca;do. Sem a conclusão do 
meu raoiocinio, qualquer juizo de V. Ex. ê premrutUTo . .AJiâ.s., mal esboço 
uma phras.e, cuja idéa orientadora V. Ex . descoruhec.e, e d.esde logo V . Ex:. 
me contesta. Contestar o que? Que estlá V. Ex. contestamdo? 

O SR. NELSON DE SENNA: - Disse .que V. Ex., em seu · discurso, está fa-
zendo a a·polog·ia da r €'Volução. 

V. Ex. a,ttri.bue ao Governo idéas de vingança e prepoteneoia, e dá isso 
como factores da revolta . Eu contesto exactamente isso. 

O SR. HENRIQUE DooswORTH : - Os factores revolucionarios são complexos 
e a ILntel!igencia c ulta de V. Ex. h a de compl'eh ender que se .não restr ingem 
aos casos de .prisões efifectuadas• n o Di&tricto F edera'!! 

•Sr . Presidente, assevera Vida·l ·que o criminoso politico, animado de Jou-
vaveis intenç;ões, pó,de, até, ser c on siderado cOI!llo ami.go do bem publi'co, si 
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aspira realizar a marcha ·progressiva da humanidade . O seu erro consiste 
na ancia l('!a realização irnmediata e nos meios irregulares, vtolentos, 
que emprega, qua.si sempre para o exito das aspirações, que o atormentam. 
Si é punivel, ·no interesse da ordem -esta.belecida, a sua crim1·nalidade, entre-
tanto, não s-e reveste dos carructeristicos da. do malfeitor de direiw commuJn, 
o assassino ou o ladrão . 

E' mais um v encido que um oriminoso, condição, aliás, muitas ve:zes, 
contingente e transitorda, pois o espectr:~.eulo das revo-luções triumphantes 
mostra .que de delinquente póde passar a heróe, de adv-ersario do Gover·no a 
Governo regrular . 

Si a mentalidade dominante nos criminalistas é a da moderação das penas 
para o criminoso politico, sEUIJ embargo da v!gilancia activa do poder consti-
tuido, como a.pplaudir as violencias .pratiJCadas contra os presos politioos . .. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não Se teem feito violencias. 
O SR. HElNR!QUE DooswoRTH: - V .Ex. é de boa fé seraphica! Não s-e 

teem feito violencias mandando-os para a ilha Raza, pa:ra os cu.biculos da 
Casa de Correcção destinada a réos de crimes communs? V . Ex. certamente 
j ulga que a prisão mais aristocratic•a do Brasil é a casa de Correcção! 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Depende da sala . A sala da CapeiJa ê 
qua:si oociesiastica ... 

O •Sn. HElNRIQUE DoDSWOilTH: - Pergunto ainda, Sr. Presid·enote, ce>mo 
póde a Camara sanccionar todos os !mpetos vim.gativos·, qua,ndo já votou por 
duas v-ezes a rea:dmis·são dos a lumnos da Escola Militar, irn:p!icad.os na revolta 
de 192·2, readmissão que nã,o foi feita, mas que importava quasi em amnls-
tial-os administrativamente, si as51!m posso dizer? S i a amnistia é admissivel, 
não deve ser ac·ceita com parcialidarle. 

'E' admissivel, e, aqui, na pro·pria Caanara, está o attestado vivo das mi-
nhas ·palavras: a brilhante ·bancada federalista elo 'Rio Grande elo Sul que de 
armas nas mãos foi amnistiada e viu triumphantes as suas reivindicações 
politicas . 

O SR. MACIEL JuNIOR: - Mas não f izemos mashorca. V. Ex. não ·confun-
da maSihol'Ca oom revolução . . Fizemos a revolução povque a julgavamos n e-
wssaria para a reivindicação .de direitos politicos! 

O SR. HElNR!QUE DooswoRTH: - Fizeram a revolução . . . (Trocam-se vehe: 
mentes apa1·tes entre os Deputados governistas e opposicionistas do Rio Chan-
de do Sul.) 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção! Ha um orador na tribuna! 
(Conti'IV!tando a troca vehemente de apa1-tes, o S1·. P residente deixa a sua 

{)adeira. E' suspensa a. sessão . ) 

O Sr. Presidente : - Reaibre-se a sessão . Continua com a .palavra. pa1:a. 
uma ex·plicação pessoal, o Sr. H enrique Dodsworth. 

O Sr. Henrique Dodsworth : - .Sr. \Presidente . Ante;.~ de p~oseguir n :li! 
considerações .que vtnha expendem'lo da tribuna, seja-me licito ap.pellar para 
a benev-olencia ·da bancada do ,Rio Gran(le do .sul, no sentido de suavizar a. 
pena, não dir'ei de que fui victima, mas ooim que, por ·ella, fui honrado, pois· as 
intermtpç.ões prolonJga.da.s determinariam o a longamento do meu discurso, o 
que, sem duvida, fatigar·ia a camara. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A Camara OU Viria V. Ex. com o maior 
prazer . (A:I{oiados.) 
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O SR. SIMÕEJS FILHO: - Os a-partes mostram o intereS~Se que desperta o 
·discurso de V. !Ex. 

O SR. HElNRIQU~ DooswORTH: - MuJi.to agradecido n. VV. EEJ<. . 
Tratava eu da par<!ialidade do Governo no que concerne á amnistia, tendo 

cita.do, além do caoo dos alumnos da Escola, Militar, d e que, >POr duas vezes, 
se oQcupou o Gong.resso, o da 11Yanaada d:ederaldEta, fremente .de ideaes revolu-
cionarias na fronteira do Rio Grande. 

Não vejo com que (fundamento prestigia a Camara txJdos os actos vio-
lentos e injustos do Governo. Que esse odio infelizmente eXJiste, que vinga.nça 
se exerce, desgraçadam-ente, eu não vol-o ,preciso de monstrar mais detida-
mente, pois s-eria menos.cabar da <!Oilil;l}rehensão de todos os Srs. Deputados. 

O .SR. AD<lLPHO [BERGAMINI: - IE' 'PalP~vel, visível, evidente . 
O SR. 'BEJR.NAR!JEJS SoBRINHo: - Não vemos ·per.seguiç.ões: vemos actos de 

defesa da Nação. (Apoiados.) 
O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - V. IEx. vê esses aotos. IPo'àerá V ; Ex. 

decla-rar por que estão presos tantos €0C-ü)eput3Jdos, ta.ntos jornallstas, tanto,; 
funccionarios pu.bliicos? 

O SR. BEJRNARDES SoBRINHO: - E' a razão .de Es-tado que mais tarde será 
conhecdda. 

0 SR. HENRIQUE J)QDSWORTH: - A razão de Estado será conhecida . Pôde 
V. Ex. esclarecer, ao menos, o facto simples, poLiciru '! 

O SR. FRANcrsco PEIXoTO: - Está se fazendo o in{].uerlto. 
O SR. HENRIQUE .DcoswORTH: - Ahi está. As pessoas foram detidas sem 

motivos, sem nenhuma 'justilficativa, e agora vae se p·roceder a inquerito para 
saber-se . .. porque foram •presas. Tud-o por obra do estad.o de sitio, que de 
répressivo e in.stantaneo, como gesto de d:orça, ,passou a r@ressivo e etenno, 
como arma de O'IJ•pressfuJ. ;E' a bandeira aue encobre o contrabando dos odios 
pessoaes. 

0 SR. BERNARDES .SoBRINHO: -Por que O Supremo Tnilbunal não dá ha1Jeall-
corpus nos ·casos de crimes politicos? 

0 SR. ADOLPHO [BEJRGAMINI: - !Porque não são res.peita.dos. 
O .SR. HENRIQUEJ J)QoswoRTH: - LPiorque as inifonnações do governo sáo 

tentlencio·sas: .fDi dedara.do que o,s ;p•resos estavam em ala da Casa de Cor· 
re·cção, destinada exclusivaunente a ~riminosos políticos. 

O SR. BEJRNARDES SoBRINHo: - V. Ex . está ifug·indo á p~rgunta. Isso ~~ 

outra cousa. 
O SR. HIDNRIQUE ,DooswoRTH: - Conro estou fugindo si vou ao encontro d o-

-aparte de V. Ex.? 
0 SR. BEIRNARDElS .SOBRINHO: - 0 :Suporemo T r ibunai não dá habea.~

cm·pus porque acha que nfuJ tem cmnopetencia para dar e V . Ex . vem estud.'\r 
o caso de repressões e .prisões colD!llluns, o que é circumsta.noia es,pecia.l. por-
que .escapa ao juJgaanento do Su;premo Tri-bunal Federal. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Nas mesmas ch·,cumstancias . o .Supremo 
Tri·bunal já conoodeu h.Gbeas- co1'1JUS ao Sr . Macedo :Soares. V. Ex . está ci-
tando, apelllliS, decisões l>aralQ:elas e OPJPostas do meSIIno SupremD Tribunal. 

O SR. BERNARDES SoBRINHo: - .Absolutamente. O caso do habeas-co1·p·u.~ 

ao Sr. Macedo ·Soares foi unico e demonstrou quanto tinha de co.ndemnavel 
porque deu consequencias prejudiciaes á ordem publica. 

O :SR. HElNRIQUE DooswORTH: - f' ara manter a ordem publica prenderam· 
se profeESO·res e eDtuuamtes da Faculdade de Medicina, funccionarios da Es-
cola l'olyte:c.hnica clQntr.\l. os quaes nenh= motivo de s uspeita havia de que 
estivesse participando dos planos revoludonarios . 

O SR. NELSON DEl SEJNNA: - _O:pportuname nte o Go-verno trará á Ca~ara 
a eJCPlicação d-os seus acto.s e V. Ex. fará a critica. 
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() SR. HElNRIQUE DODSWORTH: - A critiCa é seiTIJ}re oppo.rtuna. ln.t'e!iz~ 

mente não é feita.. 
0 SR. NElLSON DE SENNA : - Fal-a-ha. V. ·EX. 
O SR. HEJNRIQUE J)oJ>sWO!i.TH: - Penso ter deixado esclarecdda a collabo-· 

ração fragmentaria, e m apartes, por mim emprestada aos discuroos dos no-
bres Deputados Srs. A.dolpho Ber.gamini e Azevedo Lima, sempre de ponto 
de vista contrario aos indisfarçave·is attentaãos rcommettidos no Districto 
Federal. (Não apoiados.) 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Até á •P·ro,priedade, como com o Con·eio d'l. 
Mwnhã. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Permitt.h·á V. Ex. agora, que eu conclua, 
invo.can.do a autoridade de Ruy Bal'bosa, para cuja scintiHação costumava 
o ·paiz voltar-se ·nas •horas de ind!€!cisão e Juta, como o muuta sem bussola que 
prooura nos astros a inspiração do roteiro. 

Em 189•2, tres annos, apenas, depois de fundada a Repu.blica, es'Orevia 
Ruy Barbosa, em manift~to á Nação, estas palavras que actuam no meu 
espírito ·pela força de sua ·belleza. eterna: "Creio no desenvoQvimento da Re-
JJUb!ica, si ella se estribar na Jega,Jida<'Le ; mas vejo a legalidade :proful!1da-
mente vf.ci.ada pelos ·estylos do Congresso e pelo arbitrio do Executivo. Vejo, 
em vez da .fórma presidencial do regimen americano, uma hY'brida procrea-
ção ;d:a di.ctadura com o parlamentarismo, cujo resultado vem a ser a mysti -
ofica.ção do corpo legis•la.tivo e a confwsã.o de todos os .poderes n as mãos do 
Chefe do Esta.do . "Creio que a ordem não ,p'6de eil'lf'.loroescer sinão no seio da 
estabilidade e da j ustiça . !Mas v ejo os deposita.ri.os da or'dem resp.irarem deli-
ciosamente na agl.tação, amima.ndo-11, promovendo-a, propaga.ndo-a, e sinto 
€lrnpola1'em-se cada vez mais aoirraodas as paixões .politica,.'l, em que a vida offi-
cial parece com;Prazer-se. 

Creio de dia em dia ma.l's urgente um appello a todas as forças vi'Vas da 
Nação, a todos os elementos validos e si11ceros do patriotismo brasileiro. M<L.q 

veJo a política tender de dia ~m dia mais á su~divisão, ao personal·ismo, ao 
esipirito de grupo. E já não sei como não· aJcaJb3Jl· por des c>rer. Mas não des-
cre~o; JJOrque d'L pro1Jria inten<;idade destes males ha de nascer a r.egelD.eração, 
em um movlimemto da consciencia nacíona.J, recuando ante o ohaos dema.go-
gico e a anarchia m·ilita.r que nos ameaçam. 

Que esse movÍ11llento se opere pela acção das forças constitucionaes, será 
o caracter da sua Jegitimídade c a <'.ondição de Rua eff!cacia." (Muito be1n; 
muito bem.) 

SESSÃO DE 31 DE OUTUBiRO 

O Sr. Azevedo Lima (*) (Parw nma explicação pessoal): - Sr. Pres1-
dGnte, afinal, á fo-rça de experimentar tooda a sorte de violencias contra o 
meu direirt:o de parlamen•ta.r, a,cabei Por me acostmnar a ellas. 

Desde a censura antiroegimental e arb'itraria, ex€1I'Cida por pa rte da 
mesa sobre os dlli""Curoos q•ue profiro des·ta rtdbuna, desde a sonegaçáo á publi-
cidade de não ;pequeno numero desses ddsou;rsos, a.té, o que é mais :iJncrivel, 
á confiscação do vroprio orgão official que casualm>ente os p>ublica, por ordem 
emanada oas autoridades constituídas, tudo tenho soffrido, não tanto como 
vtct.i.ma ·Plinaipal dos art.tenta.'dos, mas. como membro <da sociedade brrusileira, 
q·ue assiste, trn.Ih'lida de vergoniha e commovida no intimo do seu pa,triotisrno, 
a ess·ô's s·cena.s que nas deg;radam :verante o estrangeiro ouJto, diminuindo-nos 
a a.utoridade no oonsenso da:s [Nações•. 

( • ) Não fo i revisto pelo orador. 
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0 SR. AJ)Or.P-HO BERGAMINI : - 'M:.u.ito bem. 
o SR . AzEVEDo LIM•A.: - 'Parecia que o ·poder constit·uido, contra o qual 

se tem levantado minha. VlOZ apagada, se devesse srutisfazer com o my&terio 
em q_Ue vrocura envoiver a •palavra dissonan.t€ do DeX>utado hrasileiro· . .. 

0 :SR. AOOLPHO BERGAMINI: - A Qamara, como a Nação •está n a opre-
nurm:bra! 

o SR. AzEVEDO LIMA: - .. . que rompe de quaindo em vez o véo dos se-
gredos e das;venda ao .paiz a enormidade dos crimes. 

Mas a vi·olencia j.ncorrigivel do poder puiblico n ão se limita, Sr . Presidente, 
á negação da verdo~e, nem a cobri·r · com as trevas do poder arbiif:rario a voz 
do representante que interrompe o silenoio da unanimidade. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. :&..c. p-onha 1SsO TI.Q l])l·ural, :P'O•rq Ue tenho 
honra em fazer companhia a V. Ex . 

'Ü !SR. 'HENRIQUEJ DODSWORTH: . - Quanto á un~ninlidade, e U digo· "não 
apoi-a1do". 

o SR. AzEVEDO LIMA: - Não lhe ibasltou cercear a pa1av>ra dos ftres ou 
quatro Deputados que JJhe reprovam a conducta. Foi além. Na ancia in-
contida de ameaça'!:, de a;tormentar e coagir a opinião nacional, o Governo 
não hesitou em m an:clar attestar as galerias da Crumara, ainda ha. dias, com 
ass~ar:itax'l:os e caifagestes da mais baixa ·ralé, para q_ue viessem crivar de 
apartes a oração dos Deputados da owosição. 

O •SR. H.ElNRIQUEJ DoDSWORTH: - .Qhegou a encommendar um ·comido con-
tra os Del])uta;dos da IOP·posição. 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - AlJiás este a;cto <l!o Governo foi ·uma af-
fro n.t a á Camara em peso, e não ao. D eputado que estava na rtribwna . 

0 \SR. BERNARDEJS tSOBRINHO: - A ICa;mara cor r;,giu -o. 
O SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - A :D1agrancia não fo i man.Uda e -o preso 

saiu livremente. 
O ISR. AZElVEilQ LIMA : - P~.so = dos insolentes, a soldo da Policia, em 

tptresença do ~SeCretario da C~lmara, não se :poude chegar a lavrar contra elle 
o flagrante de attentado á soberania desif:e ramo do Pooer Leg>is:lativo, porq_ue 
pa..'"a ·restemunhas do facto foram invocados dlous representanif:es da prapria 
policia . 
' l\1as satisf eilta em. CO'lllP'l"Ometter, .não o discurso do Deputado da Olli])O-
siçãJo, mas a prOI])ria soberania nacional, a •policia, vinga;tlva e rancorosa, 
intentou levar a effeito a prisão de dollls m embros da oppOIS'ição, e, com'o es-
barrou ·em face da impossibilidade material {!.e consummar seu desejo, estâ 
agora if:ecendto a r êde de suas intrigas·, ;para fazer constar do seio de ·certas 
classes ol!'ganizadas de minba rt:erra que o De1mtado c2~rioca, sobre com.bruter 
a ac<;ão indefensavel do governo, vae tambem dresservlndo os legítimos in-
teresses das c lasses de trrub'al'haJdores commerc:iaes do Distri.cto Federal. 

Dar-se ... ha, zcaso, que um s6 .hom·em de. boa flé acredite na possibilidade de 
que um representante do Districto, ao tpTO•jecto officiaJ determinand.o. a cessão 
de um imrmo'V'el do Partlrimonio Federal a cel'ta associação de classe de empre-
gados n o commer.c~o, tpudesse a;preserutar emenda que co;nt.rariasse os interes-
ses dessa cl[\sse, quando justamente a emenida, objecto de celeuma, acom-
pa nhrud:a por emendas silm~lares d:e nada menos de c inoo de seus confrrudes, 
outro p.rol]:losito não ·tinha .s'in ão a la rgar o.s favores á classe commetrcia l, asse-
gurando o direito 'á hospitalização e abrindo de .par em tpar as po11tas do 
hospital projeetado a todos quantos se enif:regam ao labor co.:rnrnercial? 

0 BR. ADOLPHO BERGAMINI: - !Posso affirrmar a\ V. Ex. que se apro-
veitaraom da OIP'por.tunidade paui ifazer exploraç-ão com a classe dos modestos 
mas mlllito honra dos a uxiliares do <Xliilllile:r.cio . Todas as associações do COiffi-
mercio, notad!llmente a União dos 1Em'Pregados do Commercw, estão intei ra-
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mente alheias ao comicio de ohonte<m.. Consta:-nre ruté que vão :p.natestar, por-
que os jornaes querem ligal-a.s a esse facto nefa.ndo. 

0 SR. HENRIQUE DODSW9RTH: - E' eX'-lWto·; não esteve no comd-cio ne-
nhum empregad'O · no commercilo. - Foi a;po.AJ.as •um comicio :encommendado p·alo 
Governo, •tão encomlmendado que os bo•letins foram distr.ibuidos, e a policia, 
que tinha con!hecimento ·delle, não o evitou. 

O SR. ADOLP'HO BEROAMINI: - IS·ó .hlo.nte<m. <puZJeram a (l:a,ta nos boletinS\ 
e a tinta. 

O :SP. • .A.ZEVEJDO LIMA: - Em breve, vorém, Sr. Presidente, irei ['eduzir 
a nada essa intriga mesq<uinha, e.ssa baixa e mis-era ·intriga que se procmra 
urdir no &'iio dos tra'balh3Jdo.res do commercio, fazen.d;o-lhes orer que o De'PU-
tado queria redU:z;r o favor que vae ser comcedido a uma das suas associações 
de classe, quando, <precisarrnente, nã,o 'Pretendia mais do que abafar rivalidades 
p.ernici:osas entre associações congeneres, para considerar, na es:p.ecie, apenas 
os interesses da classe em geral. 

Em breve, eXJhibirei á Camara, quando o ensejo se me offerecer, os do-
aumentos ~scrl;pltos e c01nprobatorios de que me nã.o a nimaram outros intuitos 
sinã.o o de servir, e:!éolus:ivamente, á coneotividade. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A attitude· de •V. Ex . era essa, m3JS foi 
deturpada pelos intrigantes. 

o SR. AzEVEDO .LIMA: - ·Mostrarei que não procurei att·ender a solicital-
ções de dir.eotores de oq.uruesquer associações de ola:S'se, aos ·quaes nã.o .conheço 
e a quem não me didgi, mas tiveram a gentileza de ende1·eçf~r-me declarações 
espD'Iltaneas •paxa :pôrem de .manilfesto que não me hav:am solicitado 
a lgo sobre 0 a881Um•pto-, como ainda nã.o desejavam ser at•tendidos no projecto, 
por isso que o custeio do •ho s'Pi~l e a conservação do predio exigem, no mo-
mento, da parte de uma das associaç_ões, tã.o 1njus.tarrnente ~ccusada, de1U)'eza 
que supera seUS' reoursos patrimoniaes. . . 

Evidentemente, Sr. Pre·sldente, nã.o surliu o effeito desejadu mais essa 
machinr1çã.o of!icial. !Não parou o Governo, :porém, ahi, e, de -dese!J)Voltura e m 
desenvoltura, os auxiliares da PoHcia, nos OO['I"edores da chefatura , um dia 
chegaram nté a oonsp.i<rar contra a rnin-ha prop.ria integridade 'Physj.oa. 

0 SR. ADOLPHO BERGA.MINI: - E' verdade . CombinoU-Se um !l,SSalto a 
V. Ex., em ·S. Ohris.to•vã.o, ·para, de<pois, attri·buir a offio'o"f'!:S ·do Exencito o 
es,pancarrn-ento {!e que V . Ex. :serioa vtctima . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - V. Ex. eStá ouvindo, ISr . Presidente, a idonea 
denuncia que o honrado oom;panheiro. de bancada le va ao conhec·:mento da 
Gamara. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E, imlmediatamente, .transm·itti por .tele-
phone, esse facto a V . Ex., como era do meu dever. 

O !SR. LUIZ SllNEIRA: - E como V . Ex. teve notiocia disso? 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não caio na •p.rutetice de declin~ O nome 

da pessôa, ;porque seria ~~nme.dia,tamente !trancafiada n1n xadrez. 
O 'SR. AZEVEDO LIMA: - Um bando de -;poUciaes, sem rebuços, ás escan-

or.was, machin~u uma a,ggressão insoliota ao D eputfl!do pelo Districto F'ederal . 
O SR. AOOLP'Ho BERGAMINI : - Apezar de ter gorad.o ·um ou-tr.o ruSsa:lto pre-

meditado contTa a m.i•n!ha pessoa . Pretendiam fazer-me o mesmo que fiz;eram 
ao Sr. Dini.z Junior . Quanto ao Sr. Az-evedo Lima, o :plano era dar-lhe uma 
surra - é textual - em São 'Ch:ristovão, pàr2; im·putar a culpa a offi-ciaes do 
E xercito. -

O SR. AZEVEDO LIMA: - A maldfl!de do Gcwerno, re:prese111tada pnr esse 
rurremedo abastardado da imperial "okhrana" russa, a que se ch8Jrna, <por 
euphemismo, Oorpo de Segurança antes de preparar o ensaio geral :para ex-
termínio do r epr esentante da o.p:posição. ca1~i.o:ca, antes mesm-o di premeditada 
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aggvessão rphysl-ca, <J6sejou por meio de um com1c10 publico, por ella orga-
n~o e annunci8Jdo, rutassaJ-bP.cr- a reputação do Deputado e arrastai-o para o 
caminho do descred:Lto. o SR . .ADOLPHO BEROA.MINI: - 'Foi mandada a no·tllcia do comido para a 
Agencia Americana. o .SR. HJ;JNRIQUE DOoswORTH: - Nesse ponto, acredito que haja equivoco, 
pois um dos direotores da Agenc·ia. Americana, em conversa pessoal, me de-
clarou q.ue a.bsoiu.tamente a;queJla a,o-encia não se envolvera n~sso. 

o ·Sn . Aooi.PHo BEJRGAMINI: - Mas mandotu para os jornaes a notic.ia do 
comicio . o ISR. HJ;JNRIQUE JJiODSWORTH: - Agora, o que posso assegurar é que a. 
Policia permittiu o comício. 

o SR. ADOI.PHO BERG'AMINI: - O facto ~rincipal é que "-' Agencia Ame-
ricana •é, :publica e n<Jitoriamente, agencia officiosa, si n!áo Qd'ficial. 

0 \SR. HENRIQUE D9DSWORTH: - 0 que é certo. é que OS '€'IllP~·egados do 
commercio nada. teem com isso·. Estão procuram do desv.ilrt;uar o ·comi cio, en-
volvendo-os nelle, quando Qluem o encoiThlTI'enidou foi a !Policia. 

o .SR. AZEVEDO LIMA: - Ha mulitos ·diaS' que 3: ,po<licia determinJOu que se 
realizasse o comício de hontem·, ás ci1nco horas da tarde, na praça 1\!Earechal 
Floriano !Peixoto, para que se verifica.sse, segundo os seus annuncios, o mais 
solemne protes.llo contra a impaJtriotica a'btit ude dos D eputados do Districio 
Thderal que, em seu entender, se collocaram ao lado elos que tentaram ma-
0Ular a honra da Patria . 

O SR. ADOLPHO BEROAMINI: - Observo que a druta de 30 estava marcada a 
mão no .bol€!1Ji~, o que quer dizer que o ·comício estava preparado 'ha muitos 
dias, tendia-se· a;proveitado a circumstaDJCia de V. Ex. ter emend?'ido o pro-
jecto vara fazer recahir s obre a Ja;boriosa classe do commercio a responsa-
bilidade das a-rruaças. 

O SR. JOAQUIM DE .S'ALLES: - O oomicio er,~ de protesto contra aquelles 
que procuram macular a honra da PaJtria. Eu semit}re protesto contra os que 
:tentam macular a ·honra da .Patria. 

o S~. HENRIQuE DODSWORTH: - Então, V. ·Ex. tambem está entre esses, 
porque não foi ao comício. 

O •SR. AZEVEDO LIMA: - Não conhecesse eu, Sr . Presidente, sufficiente-
mente a inld'ole, o caracter e a sobranceria da população do Districto Federal, 
no meio da q·ual convivo, deSide o !berço, e, t~vez, :pudesse um mQiffiento, va-
cillar sobre a possibilidade de .que os meus cont-erraneos, que ve ll'ho, •ha odlto 
annos, representando no Conselho !Municipal e nesta casa do Poder Legis-
lativo, estivessem descontentes com a attitude energioa., vigoros"nnente ener-
gica, que ooilJtJ!nuo e continuarei a adopta.r ~para a salvação do paiz e para 
honra da minhol terra. 

Não conhecesse eu, Sr. Presidente, os cariocas briosos e destemerosos ... 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Apoiado; já teem dado manife'stações 

inilludiveis de que não se aterrorizam deante das ameaças do Governo. 
O .SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - A população se manifesta nas urnas. 
O SR . AZEVEIDO LIMA: - ... não estivesse compenetrado de que não 

fogem deante das ameaças do Governo, nem dos revolvers dos asseclas da 
policia, nãJO coll'heces'se a temperatura combativa e vibratil do povo da mi-
nha terra, e talvez lhe pudesse fazer a injustiça de acreditar que os boletins 
denunciativos da realização do comício não houvessem emana.do das auto-
ridades policiaes, para armar o descredito contra o representante do povo .. . 

0 SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Comicio caricato . 
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O SR. AZEIVEOO LIMA: - ... para indispôl-o, numa intriga inferna l ~ 
machlavelica, contra as classes laboriosaJs de sua terra. 

Mas. a prova de que a população da minha cidade, de que a heroica 
e sempre energica população da metropole brasileira não participa dessas 
vi!lanias, .que desacreditam o regimen e compromettem a R epublica, é que 
um dos seus membros, um mineiro aqui d-omiciliado e já identifi'cado com 
os sentimentos da população, um mineiro valente e destemido, no meio da 
malta de sicarios armados pela propria policia, no seio do agl'\upamento or-
ganizad-o de encomanenua, para detTactar o representante do po-vo, não he-
sitou em bradar, bem alto, seu protesto contra a indignidade que se per.pe-
trava . 

O SR . HENRIQUE DoDsWoRTH: - Não sei si a policia organizou o meetinu, 
mas consentiu no ajuntamento . 

O SR . AzEVEDo LiMA: - Elle, que representava a alma viva da popu-
lação equanime desta formosa cidade,. estava bem a utorizado a desmentir as 
perfidas i·ntrigas urdidas pelos apaniguados da policia. Pela voz desensof-
frida do intrepido proletario Horacio Freitas, que Deus proteja, fallou a 
consciencia independente do povo de minha terra. 

·Tant-o bastou para que os representa ntes da miHcia violenta e virulenta, 
que alli se achavam, encarn içadamente atropelassem o homem que pro-
testou contra a indignidade; e, desde a praça Marechal Floriano até ás pro-
ximidades do Hotel Avenida, vieram crivando de balas o indefeso brasileiro 
que reagiu aos convictos e vituperios maduramente concertados contra mim. 

(T1·ocam-se apa1·tes entre os Srs. Joaq1~im de Salles e Adolpho Berua-
ntini). 

Eis ahi, Sr. Pre'sidente, em que degenerou o comício de protesto; trans-
formou-se em sangueira e reduziu-se a um baixo attentado c-ontra a vida 
de um popular. Ao heroico Horario de Freitas offereço o meu coração agra-
decido . 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Ainda hoje, um jornal situacionista pede ao 
Governo que não consinta mais na realização desses meetings., que são, q1,1asi 
sempre, contraproducentes . 
· O SR. HENP.IQUEI DoDswoRTH: - Pois si o GoverJW o encommendou, como 

vae prohibir aquillo que elle mesmo quer?! ... 
(T1·ocam-se violentos apartes entre os Srs. Joaqwitm de Salles, Henr·ique 

Dodsworth e Adolpho Bergamini. O Sr . P1·esidente reclama, repetidas vezes, 
attenção.) 

O SR. JoAQUIM DEl SALLEs: - Não houve politico mais popular no Dis-
tricto Federal do que o Sr. Paulo de Frontin. No emtanto, S . Ex. foi 
aggredido por essa mesma patuiéa que hoje injustamente investe contra o 
eminente Sr. ArtJhur Bernardes . 

0 SR .. HENIUQUE DODSWORTH: - Qua·ndo foi aggredido? 
O 'SR. JoAQUIM DEl SALLES: - No dia da chegada do Sr. Arthur Ber-

nardes. 
O SR. HENRIQUE! DoDSWoRTH: - V. Ex. está equivocado; nunca foi 

aggredido, absoJ.utamen-te! Quando outros a utomoveis do · cortejo se desvia-
ram cortando r u as, o do Sr. Paulo de Frontin atravessava a Avenida de 
ponta a fio. 

O SR. JoAQUIM DE SALLEJS: - As mesmas armas q.ue foram então empre-
gadas contra o illustre Sr. Paulo de Frontin levantaram-se hoje contra o 
Sr. Presidente da Republi.ca. Sempre desmenti a phrase que se attribuiu 
aa Sr. Paulo de F1ronün; estava ao lad·o de S . Ex., quando fez · o discurso 
na Convenção de Junho; nunca fallou em "canalha das ruas". Pois bem, 
attribuiu-se isto ao Sr. Frontin e foi o bastante para crear-se-1he uma impo-
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pularidade i-njusta. O mesmo succede em relação ao Sr. Arthour B.ernardes; 
toda a campanha que se lhe tem movido ê resultado do caso das cartas 
falsas.: não ha outra causa a aDe.gar contra S. Ex. senão essa ignomínia, 
e.ssa infamia. (Tro=-se apartes). 

Q SR. HENRIQUE DODSWORTH: - 0 que ha é O adio contra O Districto 
Federal. 

O SR. JoAQUIM DEl SALLEJS: - Não ha adio contra o Districto Federal. 
Donde vem esse adio? Ninguem representou o Districto Federal como o Sr. 
Paulo de Frontin, e, no emtanto, S. Ex. foi o maior amigo da candidatura 
Berna·rdes, e os Srs. Azevedo Lima e Adolpho Bergarnini mantintham-se ao 
lado do Sr. FronU.n. 

O SR. AnoLPHo BEJRGAMINI: - E a 17 de Fevereiro eramos espingar-
deados! 

O •SR. JoAQUIM DEJ SALLEJS: - Não ê que'stão de adio contra o Districto 
Federal. Odio, ahi, é uma palav·ra vã, sem significa.ção e nãv cmn.provada 
pelos factos. Apresentem os factos. 

O SR. HEJNRIQUEJ DonswoRTH: - Aqui está, na Camara, um ·projecto sup-
primindo o eleitorado do Districto Federal. 

O SR. AnoLPHo BERGAMIKI: - O attentado de hontem é uma prova . 
10 SR. PREJSIDElNTE: - Peço attenção aos nobres Deputados! A Mesa é 

obrigada a garantir a palavra ao Deputado que está occup·ando a tribuna. 
Quem está com a palavra é o Sr. Azevedo Lima. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Então, peço á Mesa que J.he publique o 
discurso; is!so garante mais efficientemente a palavra do orador. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - 1Então V. Ex . . protesta COnta a attitude 
da Mesa? 

0 SR. JoAQUIM DEl SALLElS: - Protesto. 
Os .Sll,S. •AnOLPHO BERGAMINI EJ HElNRIQUEJ DODSWORTH : - Muito bem! 
O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Protesto contra a attitude da Mesa . Acho 

que é um abuso . Não tem o direito de se furtar á publicação do que aqui 
é pro;ferido. (Apoiados dos Srs. Adolpho Bergamini e Hewrique Dodsworth). 
Não tem o meu apoio. Isso é uma garantia maior para a palavra do Depu-
tado, do que impedir os apartes, permittindo fazer um longo discurso, para, 
afinal, não 'ser publicado! 

O SR AzEVEDO LIMA: - O maior inimigo deste Governo é, afinal, o 
proprio Governo. Todos os actos que está pratica.ndo, desde que a calma 
e a serenidade o abandonaram a 5 de Julho, veem, ora depondo contra a 
sua competencia para a gestão do paiz em épocas tumultuosas, ora reve-
lando incapaci-dade para restabelecer a paz na família brasileira, ora de-
monstrando á saciedade que ne·nhum sentimento o anima, neste momento, 
senão má vontade contra o.'s que não se dignaram adherir á sua candi-
datura. 

Quer a Camara provas? ·Será preciso que eu as adduza? 
Pois, então, vejamos. 
Que significam, Sr. Presidente, as chacinas systematicas que os pre-

tensos solados da legalidade praticaram ao entrar na heroica Capital de São 
Paulo? (Não apoiados geraes). 

O SR . VALOIS DE CASTRo : - Não houve chacina. Eu e'stava lá.. (Apoia-
des). 

O SR. JoAQUIM DEl SALLES: - Antes de tudo, quaes as injustiças que o 
Governo praticou .contra as guarnições de ·São Paulo sublevadas contra a 
ordem constitucional; oqueas as injustiças que o Sr. Arthur Bernardes pra-
ticou contra as guarnições que se estão sublevando no 'sul? 

O SR. AZEVEIXl LIMA: - Foi inqualificavel, em face dos mais comesinh~? 



~ 61 

princípios da humanidade, o castigo que se infligiu á população civil e la-
boriosa de S . Pa;ulo. Em nome de que interesse publico teria ella de soffrer 
o flagello da vindicta? 

o SR. VALo.rs DE CASTRO: - Esses princípios nã.o foram praticados pelos 
revoltosos que tomaram a iniciativa da revolta, que bomba;rdearam uma ci-
<lade que trabalhava, fortificando-se em diversos pontos da Capital. Esses 
pontos é .q•ue foram alvejados para o restabelecimento da ol'dem. (Muito 
be-m). 

O SR. CAMILLO PRATES: - O Deputad-o que está dando o testemunho pes-
soal ê insuspeito. 

o 'SR. ADoLPHo BERGAMINI: ·- E o depoimento desse desgraçado inerme, 
que foi hontem fuzilado? 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Depois que o nobre Deputado declarou que 
um sujeito que estava de revolver e de machadinha em punl!o era um ca-
rioca eminente e 1llustre e que sy;mbolizava os brios do Districto Federal, 
não é demais que d iga serem cidadãos inermes os que estavam de carabina 
;;m punho em S. Paulo em revolução contra o Governo. 

O SI. ~"'-=VEDo LIMA: - Ante!s, porém, o Governo. já havia iniciado o 
bombardeio tão insolito e vioJ.ento da cidade .. . 

O ElJ;. VALOIS DE CASTRo: - A revolução fo i o maior crime que 'se pra-
ticou contn. a ci viliza.;;.ão . (Apoiados). 

0 SR. CAMILLO PRATES: -E contra O bom nome do Brasil. 
O Sn. AzEVElDo LIMA: - . . . contra princípios assentes de Direit0 I n -

ternacional, que um mo•vimento diplomatico c'hegou infelizmente a es-
boçar-se. 

O SR. PLINIO MARQUES: -- Ao menos sobre isso V. Ex . deve fazer re-
serva . V. Ex. é um bra;sileiro. 

O Sn. AZicvEDo LIMA: - Um movimento diplomatico começou a es.bo.;;ar-
se e uma nota chegou a ser sug.gerida. 

0 SR. JOAQUIM DE SALLES: - Foi uma bo-bagem do Sr . Duarte Leite, que 
não teve seguimento. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Teve inicio. 
O SR . JoAQUIM DE SAtLLEs: - Não teve seguimento. (Trocam-se diversos 

apartes.) 
O 'SR. PLINIO MARQUES: - Si houve, ld'evia ser repellido. 
O SR . HENRIQUE DoDSWORTH: - Nesse ponto, apoiado. 
O SR. PLINIO MARQUES: - Seria caso de entrega de passaporte. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - O factu é que a nota chego.u a ser redigida. 
0 SR . JoAQUIM DE SALLES: - Mas não foi entregue . . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Pouco se me dá que houvesse sido entregue 

ou não. 
0 SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - Não foi . acto de hostilidade ao Brasil O 

que a Mi'ssão Britannica disse e o Governo perfilhou'! 
O SR. JoAQUIM DE ·SALLE-S: - E' differente, o Governo chamou technicos, 

que apresentaram um relatorio. 
O SR. AZEVEDo LIMA: - Depoi·s, Sr. Preside·nte, foram as prisões em 

massa; foi a ;violação systemati-ca da correspondencia postar dos Dep:u-
tado's suspeitos ao situacio.nismo; foram os presídios de S. . Paulo, na Ca-
pital, atulhados de desafifectos do Governo, de todas as classes sociaes, en-
caf.uados aos gorgo.Jões para o interior do.s calabouço's e consel'vadus, já ha 
mezes, nas cellas degradantes da Casa da Correcção e da Casa de De-
tenção . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH : - E nos galpões da iJ.l!a Rasa. 
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o- Sa . .Az.ElVEDo LmA: - Depois, foram ainda as dBportações, deporta-
ções para paragens inhospita s, para üha!s deshabitadas e desertas, e , entre 
os presos, antigos representantes do povo, nesta Casa, proletarios inoffen· 
11ivos, publicistas de renome, professores e cidadãos insuspeitos .. 

O SR. HENRIQUE DoDswoRTH: ::- E ninguem ainda explicou o motivo 
dessas prisões de jornalistas e de ex--Deputados. Defendem o Go·verno mas 
não respondem por que os prenderam. 

0 SR. AzEVEDo LIMA: - O motivo determinante, Sr. Presidente, de cer-
tas prisões torna proá'un<lamente iT'rfsoria a autoridade publica que os pre-
screveu. 

Quer V. Ex., Sr. Presidente, saber, por exemplo, pol:'que até hoje se 
ccmserva preso, deportado de S. Paulo para esta Capital, nm periodista de 
Santos, sob a responsa·bilidade do qual circula naquella clàade o "Jornal 
do Commercio de Santos", o Sr. Nilo Costa? Pois eu explicarei a V. Ex. : 
Este jornalista curtiu as agruras da pri'são nesta cidade porque, á publi-
cação, no seu jornal, da nota remettida pelo Contra-Almirante José Maria 
Nogueira Penido, Co.mmandante da Esquadra surta em Santos, por occasião 
da subversão, additou o seguinte: 

"Ante os termos desse documento, notificado tambem, ante-
;hóntem, ·á s 23 !horas, ao nosso Redacwr-Secretario, na impossilidade de 
perscrutar o pen'samento das autoridades s-obre a inconveniencia de 
qualquer noti.cia, tomamos o partido de nos abster de publicar qual-
quer informação sobre os acontecimentos que ora são objecto da 
attenção do publico. 

Assim procedendo, com o só intuito de evitarmos a involunta-
ria infracção da cen..'Jura, esperamos que os nossos .leitores nos rel'e-
vem a falta de informações sobre os . factos, a 1qual será supprida, 
tanto quanto possível, por leituras amenas e de interesse geral. " 

Entendeu o Governo, naturalmente, que o citado jornalista queria pi-
lheriar com a nota o-fil'icial que determinava a rigoro'sa censura de seus edi-
tarias e, como se negava a publicar, naturalmente, as noti-cias of·ficiosas e 
officiaes fornecidas pelo proprio Governo, que é q;ue veiu á cabeça das auto-
ridades dooalmadas.? Mandaram recolher o jor-nalista ás enxovias, a prin-
cipio no proprio Estado de S. Paulo e, depois, em um dos cubículos da Casa 
de Corrocção desta cidwde. 

Os attentados contra a liberdade, contra a vida dos nacionaes e estran-
geiros .. . 

O SR. CAMILLO PRATES: - Estrangei·ros que pegaram em arma:s contra 
o Brasil! V. Ex., com certeza, queria que nós os banqueteassemos. 

O SR. A<mvEDo LIMA: - ... contra a liberdade de imprensa, chegando 
até ao ponto de sustarem a impressão de grandes orgãos de publicidade ..• 

O SR. HEJNRIQUE DoDSWoRTH: - Apoiado. 
O SR. AzElVEI>o LIMA: - . . . o desterro, a proscripção, o exílio, a perse-

guição nas ruas, o silencio decretado pelas autoridades policiaes, a espiona-
gem, o mysterio cr<lado pelo .Poder Publico, - tudo isso, armado e desen-
"\'Olvido pela inepcia do governo, vae cada vez mai.s tCOmpromettendo a .tran-
quillidade nwcional. ·Resolvido a derr..onstrar aos povos a sua inquebrantavel 
energia, essa inquebrantarvel energia de qÚe é justo duvidar, o Sr. Presidente 
da R epublica vae ;p-erpetuando o sitio e a.pertwndo todas as unidades da Fe-
deração dentro do circulo de ferro da suspensão das garantias constitucionaes. 
Nove! Nada m enos de nove Estados estão entregues á disoreção e ao poder 
abso1uto dos caci.ques. 

O .SR. LINDOLPHo 'P.EJSSÔA·: - Cacique? Plrot-esto em relação ao Paraná, 
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que tambem está em estado de sitio . Essa maneira de criticar é muito ·facil. 
(Trocam-se muitos apartes) . 

O !SR. \('AMILLO PRATES: - Tem, porém, uma vantagem: ser improcedente. 
0 •SR . VAWIS DE CASTRo: - Ha 'COIIliPleta liberdade em São Paulo, aLnda 

mais ·com o ·presidente aotual, que é a bondade !Personificada. (A.poiGdos). 
Toda a Camara o conl'J.ece. 

o :SR . .A.mlVEDo !LIMA: -Ainda >hontem, IS>r. P~esidente, ·boatos alarmantes 
cLrculavam •solbre a situação militar do CRio Grande do Sul, e a nação nada 
sabe, os dornaes nada publicariJ! 

O .S.R. A:DoLPHo 'BERGAMINI : - O que é peor, Po.I'<lUe a imaginação passa 
a trwbalhllir e os ·boatos tomaJn vulto. 

O SR. A'ZElV'EI>o !LIMA: - E .essa ausencia de noti'Cias !faz crescer cada vez 
mais, no espirito de todos, a incerteza dolorosa relativa á .a,ttltude da guarni-
ção federal do Rio Grande do ,Sul, que, associando-;se ao movimento de sedi-
cção 1atente no seio dos op.posicionistas lo=es, talvez !Pretenda se revoltar 
contra as iniq,uidades da situa.ção. 

O SR. LINDOLPHo 'PESSÔA: - Noticias minuciosas talvez não devam ser 
publicadas po~que, si não são (verdadeiras, a larmarão, e, si o são·, o governo 
não as quer publicar, em defesa da ~derr..- . 

O SR. CAMILLo PRATES: - Isto é loog~co. O orador .quer que o nosso cambio 
desça mais e que o paiz se desmoralize no estran~ei:ro? 

O SR. ADoLPHo BERoAMINI: - .Mas antes da revolução o carr..bio já estava 
baixo . 

O .SR. AmVEDo LIMA: -O q·ue quero é o ·respeito á liberdade, o regimen da 
publicidade, a !Permissão de fallar, a autorização para pensar! O .que quero é 
que a ordem se restabeleça dentro da lei. . . 

0 SR. >C'AMILLO PRATES: - Isto· é phrase. 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Ph:rase é di-zer-se que a ()rdem deve estar 

acima da lei, como aqui tenho ouvido . 
O .SR. AzEVED() LIM·A: - ... não pelos processos ·confessados pelo .pro:rn·io 

governo, na o·pinião do qual a necessidade da ordem ima>õe até a re'Vogação 
da lei e recommenda a ad()pção de .pratica,s indefen saveis a bem da conser-
vação do pode r e da tranquillidade do paiz. Nã o, Sr. ·Presidente, é ·exa,ota-
mente por·que rec.onhece essas praticas conderr..naveis que o povo cada vez 
menos ,pende para o poder centrfl.l. 

0 .SR. CAMILLO PRATIDS: - 0 Brasil· não é a Ca,pita] F'ederal. 
O .SR. LII\'DOLPHO. PEsSôA : - VV. E'Ex. saibam que não são os unioos re-

presentantes do povo ~asHeiro. Já ouvi dizer aqui, por um no·bre Deputado 
pelo Districto Federal, que elle era "legitimo" -representante da nação . 

O SR. HENRIQU);J DonswoRTH: - Não é assim . V . Ex. -p.rmitta que eu 
eXJP.Jique o m eu apa;rte. Quando nós, do Dis'tricto Federal, occuparvos a tri-
buna, immediata,mente os Deputados ·que defendem o Governo allegam: "Mas 
V. Ex. f-oi .reconhecido po·rque o .Sr. Presidente da R epublica o quiz"; e 
quando se falia, por exemplo, no caso do ,Sr. Lrineu •Ma,chado, respondem 
que não lhou'Ve intervenção d a vontade do Presid,mt e, que !fo-i o Senado quem 
deliberou. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' contra essa su pposição de benevolen-
cia que reagimos. 

0 .SR . LINDOLPHo PEssôA : - Não ·hO'UVe tal intervenção, IPOTque o S·r . Pre-
sidente da Repwblica nunca teve má vontade a esse respeito em relação 
!I ninguem. 

O SR. HENRIQUE! DoDSWORTH: - O eminente leader- da maioii'ia declarou 
que havia Deputados que se consideravam, po·r vaidade, .representantes da 
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Nação. Decla·rei que !Pr·ezava o rr.eu mandado .como expr essão lidima e verda-
deira da vontade do eleitorado da minha ci<dade . · 

o SR. AzEVEDO LIMA: - Já que a .nossa wcção de legislwdo.res não p6de 
ini!'luir no ani·Jl'lO do Sr. Presidente da Republica para modi<ficar- ilhe !benafi-
oamente a orientação, já que nos é inutll qualquer a.cção junto ao Sr. Pre-
si·dente da Repulb!ica, ad'im de harrr.onwal-o com a ·o·pi:nião nacional, seja-nos 
licito, ao menos, sob a egide da Mesa, esperar que possamos exer-cer. os nossos 
d~reitoa -parlamentares, aqui dentro, serrn a mutilação ;persistente dos nossos 
discursos ou a sua completa sonegação; o que tanto nos deprime em <fa.ce dos 
congressos dos outros povos! 

o SR. CAMILLo PRATES: - A Mesa tem attribuição para não deixar publi-
car o que julgar inco·n'Veniente aos inte;z-esses publicas. 

O SR . ARTHUR CAETANO: - Existe disposição r egimental, mas não tem 
essa elasticidade. Isso que se faz é deprimente para o Congresso. · 

0 SR. HENRIQUE DOESWORTH: -- Não ha dis;)u.rso que seja, todo ellQ, de 
expressões anti-Tegimentaes. 

O .SR. JoAQUIM DE .SALLES: - A Mesa deve gwrantir a palavra aos Depu-
tados em toda a sua .plenitude, responsabilizando-se cada utr. pelos abusos que 
(J()mmetter. O Regimento é lei da Camara. A l\1Jesa .p6de mandar riscar 
phrases que julgue inconvenientes, n1as druhi a [}ro~ibir a P1.lhlicação. do dis -
curso, 'Vae gra.nde distancia. 

O SR. H.ENRIQU]m DoDSWORTH : - Expungi.r os debates das expressões anti-
regimentaes é cousa muito dief'erente . · 

O ·SR. AzEVEDO LIMA: - Sr. P~·esidente, ·veruho appel.la,r justamente para 
os bons offi.cios de V. Ex. no sentido de não permi.ttir ·que se prosi•ga na 
;pratica injustificavel que tanto depõe contra o nosso liberalismo e tanto re-
baixa o Parlamento brasile-iro em face dos d-emais. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E' de todo o ponto n~essario, Sr. ·p~·esidente, 

que ponhamos paradeiro a essa faculda de .que se a.rJ·oga a .S-ecretaria da C'a-
mara, de collaoorar com emendas e rasura.s ·nos discursos de O·pposição, bem 
como impedir por .completo a publicação dos que não agradam ás :suas ten-
d:encias par.tidaria:s. Si a Camara deseja · contri-buir com autoridade para .que 
se i·estabeleça um pouco de ordem nos negocias politicos do Brasil, incum-
be-lhe o dever de, làBsde já, prescrever pe'lo Sr. PresWente ao Secretario que 
acate e respeite a liberdade de pensamento immanente ás ·prerogativas dos 
Deputados . Ao menos, Sr. Presidente, respeite-se o dire·ito d-e exp.ressão do 
pensamento !Pelo orgão dos representantes · da Nação, já ·que, nesta épo·ca tene-
brosa de oppressão, nem a imp.rensa livre, nem a voz dos cidadã.cio en".anci-
pados, nem a palavra dos que não se deixaram assoldadar pela polida ca-
rioca, ;podem nas :Praças publicas grita.!· contra a coacção que nos envergonha. 
nem protestar contra o aviltamento a que nos sujeitam perante o mund(} 
civilioo.do . 

O SR . HENRIQUE DooswoRTH: - E a inda se faz mais: publicam-se a s 
respostas aos discursos que não são publicados. 

O SR .. AzEVEDo LIMA: - Emquanto a policia regirr.ental da Camara nãG 
se esforçar por dar um exemplo de acatarr:ento aos direitos dos mandata-
J-ios do :po'Vo, emquanto não houver por bem determinar que se respeitem as 
prero.gativas parl·amentares, virei eu quotidia:namente~ constantemente, inde-
fessameonte pügnar pelos direitos da soberania nacio·mvl, para que se não 
diga lá f6ra, que; al'é·ni de desistir do appello ao Poder Judiciario, abro mão 
das PJ'o:prias immunidades, collocando-rr.e, assim , ainda abaixo da esoravidã(> 
que nos •humilha e in-felicita. (Mu.ito bem; muito be'rn). 
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SESSÃO DE 10 .DE NOVE"\1BRO 

O S1·. Azevedo Lúna (pa-ra 1tma expli'cação pe-ssoa-L): - ·Sr. Presidente, 
Jan:es Bryce, r epresentante verdadeira.mente emersoniano da a r istocracia in, 
tellectual britamnica, no livro magistral .que çonsagrou ao estudo das demo-
cra;cias rr.-odernas, ao qual deu o ·ultimo concerto e polimento ás vesperas de 
sua morte rEX:entissima, condensou em irreverentes, mas exactos conceitos so-
bre o regimen re,publieano no Brasil, a opinião ·que suscitam, nas soçiedades 
cultas de todo o l'i:mndo, os dislates de ·nossa esf•rangalJhada democrada. 

São de confranger a alma petulante de certa caboclada, que se esgarabulha 
em farfa]lüces de patriotismo equivo-co, os golpes que desferiu a seu salvo e á 
n:ão-ttenente o finado estadista inglez . 

A grande serenidade olym·pica do pensador e politko, que legou á sua 
.patria mais de meio seculo 1 de activi-dade IPro.fiçua, arrefEX:eu, em todo caso, 
a gana da m:nada dos patriotas indígenas. 

O prestigio e a a uto.riclade do sabia, que perlustrou varias continentes para 
P.squadrinhar a organização dos novos governos representativos e remontou 
á antiguidade .hellenista para inquirir a ,propria fonte das hodiernas democra-
cias, ifi:?;eram, porém, com que mais se doessem os verdadeiros brasileiros da 
arregaçada de ve·r'lades com que ficou reduzida a ·nossa republka a uma so-
mitioca oligarc:hia . Lá insc.reveu o publicista inglez, de novo, lapidar e incisiva, 
como o epitaphio da d·eJr.ocracia, a tphrase 'humilhante com que ClemeneeGllu 
significou a hnpressão que lhe causara a nossa prosapia republicana: "E' 
pararr.e.nte theorica a autoridade da Constituição". 

Do dogma ela soberania •popular nem sombra se lhe deparou n esta parte 
do çontinente. Da cultura intellectual do povo, da ltbea·dade de imp·rensa, ·do 
exercício do voto e da opinião publica, quero dizer, da propria. substancia das 
democradas authenticas, só vagos e tenuissimos indícios lhe permittiram acre-
ditar em ca·ricato arremedHho r e,publicano, capaz de tran&for-mar-se, com o ten: -
po, em verdadeira d emocracia, " se os Estados do sul viesseJrJ a separar-se dos 
E3tados trop+caes" . · 

Abstenho -me 15'e conjecturar qual seria com o doba.r dos annos, o juizo 
que de nós faria, em face das protervas iniquidGlldes d e ·que so-mos presente-
menti;) victimas, o insigne estadista que honrou a i-ntenectualidaele de sua ge-
ração . Livre-me Deus ele imaginar o esp·e·ct aculo d a nossa d·eshonra, se, no 
anno da graça de 1934., désse a excentricidade de algum preclaro publicista 
político para -espairecec o seu tedio nestas plagas sul-anwriüanas. Não é que 
não estejamos acostumados a a,ndar ao~ baldões com un s tantos forasteiros 
sem .cerimonia que nos bosquejam na ordem so-cial e politica. 

Hoje, mui de caso pensado, á moral do homem iPUblii::o pegou-lhe o vtcio 
de não se al'espinhar senão quando os desmanc.hos da pa tria lhe frustram de 
todo em todo os re-galos do sybaritisn'o . Emquanto é possivel manter-se pen-
durado da teta do T·hesouro, lá se agarra elle, como os ácaros da sarna ao 
couro desasseiad-o. •Si um dia, pelas reviravoltas da ifm·tuna, llhe escapóle 
a JJresa, calhe o homem supp1ice, de co·coras, e imrr:ovel fica, na postura do 
felino, á espera do e·nse.io ·ao salto que lhe permitta ~·einiciar o ·cy;cl0 parasi-
taria. Reacção, nenhuma. Protesto. -nullo. Queixas, poucas, e coohi-c.P..adas . 
Mas, nem todos , Deus louvado, impermeabilizaram-se ás sensações fortes 
do patriotismo mal ferido. Não serão muitos esses, mas existem . 

Ima,ginae um elelles a meditar sobre os commentarios de Bry<!e ao re-
gimen ces·a.rista de um novo F-ra ncia. que em 24 mezes de seu governo, pseudo·-
democratico, alongou :por vinte e dous as torturas do estado de sitio e, balda-
das iá ele todo as espe-rança,<; elo povo, persiste a inda em .conceber que se!'ão 
rturauouras as obras qué lhe i·nspiram a violencia e o odio. 
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O 'SR. BElN1'0 DEl •MIRANDA: ,....- Isto é exaggerad<>; não são 22 rr_ezes . V. E x. 
per.mitta observar que o Sr. Presidente da Republica levantou o sitio· no Natal 
e o de.cretou novarp.ente em Jul'ho, Por occasião do ·levante e rri São Pwlo. 

O SR. AzEJVEIDo LIMA : - São ex3ictamente vinte e dous mezes. 
O SR. HENRIQUE DoDsWoRTH: - E ainda se 3icha !Pouco! 
O SR. AZElVEIDO ·LIMA: - Imagi.nae a mordacidade im:perturbavel do-escriptor 

que tranSimittir á posteridade os êcos dos ap.plauso•s vivíssimos e ensurdecedo-
res com que os panegyristas ua dictadura de certo. Rosas contemporaneo 
endossam o imitaidor d3iquelle de quem se dizia tambem, em Buenos Aires, 
a nrtes que a desgraça o aweiasse do poder illimitad<>: "Ninguem o excedeu já-
mais errJ sublimidade" . 

.Imaginae, ainda, o que não daria a lêr a -penna do pu'bli-cista resolvido a 
verda.scar o gover·no que a;ccendleu a guerra civ-il, para co•nsolidar pela delação, 
pela venalidade, pelo suborno, o triumpho da dynasti-a reinante. 

Imaginai, fi·nalmente, o furor satyrico do thistoriador ·QUe houver de des-
crever os soffrimentos dantescos de uma congerie de •cidadãos, durante quatro 
mezes cons-ecutivos in:flligidos pela saruha do dicta:dor, que, se os -não arrasta, 
erugaio·lados, em seu sequito, como Barrios fazia aos prisioneiros de- opinião 
pelas ruas de Guatemala, é po·rque o terror .panico da propria sombra não o 
deixa dissipar ao ar livre o deJi.rio orinico. das perseguições. 

Um irresistive-l pe~doa:- impelle-me a sacudir o- indiffere ntismo n acional, 
não tanto para desaggrav3ir as garantias constitucionaes •concuJ.cada-s pelo 
ilT..ais revol.tante intolera11tismo de que se tem memoria no no•sso regimen repu-
blicano, como para o-bstar que a nação se deixe invadir pelo [)reamar de deS'-
!linimo e resignação •que a põem na imminenc-ia ele •converter-se em pa;cif!ca 
conglomeração de ilotas. 

A-ntes a exaltação ·revolucionaria dos jaco·bi-nos que a sorna e esteril quie-
tude da su'bservienda egy;peia. Como Hermócrate-s a os syracusano-s, poderia 
di·zer aos meus concidadãos: "Não condemno tanto os avido·s po·r dominar, 
con~o os resignados a obedecer. A i!}ropria natureza •humana, pro·pensa sempre 
a -captivar os subservientes, ensina-.nos a defesa contra os ambi.Giosos". 

E porq'l.le reajo com mal' sooffrida ve~hiemen~ia. âs dissimulações, ás iN-
sidias, á espionagem, á concussão, -ás intrigas, á violencia, ao suborno, á im-
becilidaue, ás machinaçõe.s e á mentira, co.Jligan:J-se contra a min'ha sinceri-
dade republicana os cumopUces dos g.randes peccados constituc ionaes, que as 
imprecações ab-ad'!bdas dos QPprimidos, as queixas doloridas das familias a que 
prenderam os •ohefes e p·rotecto,res , as am.argas, as vibrantes, a·s freneticas vocife-
rações dos 'homens livres estão desde jâ indidando ao implaJcavel julgamento 
da .historia como responsa.vei-s pelo mais duradouro e com.pleto eclipse das 
nossas liberdades políti-cas. 

Prouvera aos céos ·que em toda a minha vtcla publica, que não sei se serâ 
longa, n:oas espero em Deus continue incessantemente !bgi.tada pelos éstos do 
ma.is sadio civismo e independencia, prouvera ao·s céos que nunca faltassem 
momentos de actividade parlam-entar e.rr,, que tranquillamente, -corr:o agora, m e 
sentisse persuadido de estar realizando, como. mandatario da opinião publica, 
a missão polittca mais patriotica q ue po-ssa iffi[)·ender aos executores da von-
t ade popular. 

Todlos oos poderes armados contra a mi-n'ha humilde .autoridade de mem-
bro deste ;ram·o do legislati-vo, todos o-s elemento-s de que disponha o mais ine-
xorave]· do,s <gove·r·nos pessoae s, to-dos os · apaniguados do absolutism-o intran-
sigente debalde conspiração contva a inebalavel serenild'ade de minha con-
scienci-a. 

Sinto o incessante ·Crescer e recrescer da clesorclerr.. , do desalento, do -des-
animo, da conrfusão e do nepotismo·. Não sei até . que long-ínqu as paragens nos 



leva~·ão o baixei desa·rvorado do Estado os nautas desatinados ·Que, tomando por 
bussola o a>vbitrio, varam p.elos reci,fe·s, quando .a mar é de Jr&Ldria e as·soviam 
alto nas en·xaroias os trave:;;sões bravi()S. Observo e ['ecrimin-o a incO'Ilsdencia 
dos ;que não enxe.rgarr.1 o .nublado ·horizonte de onde sopram os ventos pro-
cellosos. Em pleno dominio da anm·ohia, não lhes ·bacoreja que o navegar sem 
rumo certo, a vel~ panda;s, e peito posto á. ventania, é com·prorr.etter, com a 
segurança do barco, á sorte dos ma1iantes. Não querem saber de nada. 

Fazem-se moucos ás aJdvertencias e ainda esbravejam contra mim. Pois 
bem, reconheço-lhes o direito de se espatifarem por ahi; mas não me mettem 
medo as gai;fonas de seus pa>pões. 

Os governos 11ue substituem a autoridade pela força; os que conferem á 
violencia e ao al!'bitrio o arduo mistér de organizar a urd!eín; os que perd<i-
ram a consciencia do !direito, para se tornarem escravos das paixões desen-
freadas, satisfazem a ephemera vaidade do ma;ndo sem contrôle, mas não se 
errcom:m.endarão certamente á .gratidão dos povos que constrangem á obedien-
cia pela força. 

Quem me :ãéra que, ·em t01das as conjuncturas de minha attribulada vida 
poliUca, mie fosse dada a feiicidade de esp-osar a defesa de a.spir a ções c om as 
por ·que clama presentemente a opinião nacional , d e que não sou senão apa· 
gado éco na tribuna desta Camara! 

Se não alcanço, a;pós tanta porfia., que o poder puib'Uco se reconcilie com 
a legalidade, a cuja sombra es'Pera o 'POVo .que o, integrem no gozo das ins · 
tituições, que o a:rfuitri~:> !fatal dos oligar.chas conompeu; s.e não consigo re-
vocar á ordem e á. calma os ·que dellas se transviaram 'Para um 
ambiente em que im'Pmam o absolutismo e a apostasia, a sujeição e o ran-
cor, a lassidão e a intriga, a ferrenha obstinação e o capricho e rrcanzinado; 
se não obtenho nada, se não logro nenhum ·resultado, se não conquisto um 
atom~:> 'de Iibierdade, diz~me, ao m!enos, a consciencia que s9JCrifique tudo rpara 
o cumprimento do meu dever . 

As ameaças pessoaes, as per.fidias, as mofinas, a injuria ·dos me<rcenarios,. 
a d:iflfamação a soldo, a calumnia remunerada, •essas .poderão definir o caracter 
dos detentores ·d{) poder, que oonfundem o direito com a servilidade, a lega~ 
Jidade •corri o al:'bitrio; m a s dissua dir-me do proposit o de ·corresponde r á con-
fiança que em mim depositou a população de minha terra, não· ·Cufdeis qu .• 
o consig am. :Proseguirei, em quanto rpude.r, a minha ta~re;fa com a impassl-
bilidad!e do varão de HoraJcio: Justu.m ac tenacem propositi viri'!Mn .. 

Quereis conhecer ·O gove'l'Tio que abandonou os prf.ncipiüs m a is rudimen-
tares do regi:m.en republicano, solapando elle m€smo o prestigio 'da a utoridade. 
prura mudiT a boa fé e a imprevi<:'lencia dos cidadãos? Aqu'i o tendes á mão . 

Governo a;rmando ciladas, aos governadores, com·o aos 'despreven idos vian-
dantes os bandoleiros n a tocaia - para .carpt ural-os de sunpre za, protegido 
pela "Clandestinidade das leis, certo , não o conh>ecieis ain'da at!é á data da 
revolução de 1A.racajú, F1o·i o discrkionario Presidente, que vae ·consumman-
do aJVarias grossas e irre·paraveis n a s instituições repubHcanas, quem inau-
gurou a doutrina inedita de que os 'd ecretos do Governo opera m antes na 
publicidade, <Jomo se fosse dotado o povo de faculdades divinatoria s. Mal ir-
i'Ompeu a r ebellião em \Serg>ipe, logo o Governo .p assou á rpratica de actos 
attentatorios da liberda de individuaJI, nesse Estado, mo ·da :Bahia e no do 
Rio Grande do Sul. sem ·que fosse entre.gue ao conhecimento publico, no or·-
gão of.fidal , o acto q·ue die-eretou a suspensão 'das garantias constitucionaes. 

Oégo é o que não v·iu ainda o sup•remo desdem com ·que o >Gov'erno tra-
ta a li'berdade dos nossos •concidadãos. Sobre o Distric·to Federal, Jupiter to-
nante deslferiu os raios mais fulminantes de sua poderosa k acundia . Não 
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se sabe •que resoluções mais aggress,ivas e •que outras medidas de hostilidade 
poderia a segurança publi-ca adO!ptlllr con tra ~s inermes -e vacat.os cidadão;; 
da Capital. O ifuncciona lism.o, a impren sa, as forças armadas, a industria, 
o ma;giste-rio, o proleta;riad.o, todos , indifferentemente desde 5 de Julho, vie-
ram f.ornecendo continge-ntes numeros os para que se povoassem e superpo-
v.oassem as sombrias cellas das penitencia rias. Muito desses pris ioneiros h a 
quatro mezes permanecem tolhidos em s ua liberdade, s-em inqui·rição, sem 
culpa, po-r simples denuncia de desarlifectos, privados de c ustear a subsisten-
cia de suas, ifamilias, moral e f inanceiramente arruinados. 

P ara as •p.risões em barda organizou-se uma legião· intérlope e prorniscua 
de inculcadO'res de todas as nacionalidades, que p€rcorrem. a cidade, invade!" 
os hoteis, trafegmn nos a utos, es:piam nos café\S,, <p asseia.m n as •ruas, fr·equ,en-
t3JI11 as cas€rnas, i·nfiltram-se por toda a rpar.te, para coa!d.juvarem a r egenera-
ção do Brasil, cuja sociedade culta, espantada e oon fra ngida, não sabe bem se é um tufãso de insa11ia que wbala as. nossas ·instituições, ou se é o desco · 
medido descredito d.o Gov€rno que o induz a desconifiar das propria s auto-
l'idad€S . Feit.o l€ttra mo·rta o § ·2° d o .art. 80 do P aoto Fundamen tal, ~fim de 
que ao castigo physico da dete nção se assooiasse o supr.emo vexame >de pro-
miscuidade dos suspettos de méra rpartidpação em crimes de opinião com os 
sentenciados rpor ·crimes ·communs, ludi'briou-se a alta m agistratura nacio ilal 
- ultimo refugio das nossas rudimentares Uberldades - O'CCultando-se-lhe, 
em informações pouco ;fidedignas, a .gravidade da situação para a qual im · 
.petrarram as victimas o remedio do habeas-corpus. 

Perseguições, perseguições, sem.rpre '])erse·guições! 
A pretexto de ·serv·ir a ordem, suppre a policia as, õeficie n cias, de sua 

ba·ixa menta lidade :p.or meio da corrupção e do suborno. f:! e na~ épocas de 
calmaria podre, asso!Cia11do-<Se aos lucros dos emprezarr!o~ de batotas, v<ive 
acama.rald.ada com a industria do lenocinio e das espeluncas, nos dias tor-
m ent.osos que vivemos passa â tripa,forr a, á custa das largições da v erba 
secr.eta, reiforçada -com o prupel-moeda que e mittem a jaJCto continu o a;s :pré-
los 1do ilnflacionismo·. 

Por so'bre o desgoverno d os hom\>ns, do. littora l a o ·hinterTxtna, por todo 
o imme nso e insalubre Brasil, paiTa a grande miseria, a mis.eria n egra, a 
m!seria culminante, que completa a .obra idevastadora da tl'Ílponomiase, da 
ancylos tomose, do impaludismQ e da tuberculose. 

O sorriso desd€nhoso dos ·pindaristas do Governo sublinha o hymno QU·" 
inspi~·a a o leader da maioria a obra m·ir-ifica de r eoonstrucção poli·tica e eco-
rnomica 1do Sr . Arthur 'B'ernardes. 

:A autonomia poUti-ca d.as .lunidade•s· :tle.derativas v<ale tanto, e-m nosso 
tem}lo, como a liberdade individual. 

· 'Se, vor um lado, •é v.erdade. com o tood.o n mundo vê, ·que esta é n,enor 
do que a de que -gozavam, no dizierr de L enine, .os cidadãos das republicas ·da 
Gne.cia a.ntiga, isto é, não pas.sa. 1da liberdade dos senhores d0 escravos; .por 
outro, é certo que aquella desceu tanto que os arestos da n 0ssa sup·rema Cõr-
te, assecurato~ios do exercido .do Governo leg·itimo do E s tado do Rio. fo-
ram relegados a o desprew para. que a potestade mythk.a collo~ass.e um do-
n a.taria de sua exclusiva .conofian ça na capitania lfuminense . Ao }lasso que 
Intervinha.; ?'IWIM! n1Alita.1·~, na administração desse Eshdo, cujft. pQipula.ção 
paoeifka se entregava aos labores d a vida ru·r a l, c ruzava o Governo, crimi-
nosamente, os braços e m face d a luta fratri·oida que ensanguentava as coxi-
lhas d.o Rio Grande. 

E' que, neste. u m dictaldoor positivista de massa ~ mona , d e j)arceria com 
o Ministro da Justiça, que faz o pavel da honest I ago, na tragedia rio-gran .. 
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dense, tecia a intriga par a €xpu!sa,t· das sympathias do Presidente os leae~ 

correligionarios dQS tempos aziagos da Reacção Republicana . 
Presos e deportaldos o jorna lista Julio Ruas, de Alegrete, e o Padre J oão 

•Martinho, de Hello Horizonte, nã.o surgiu uma a lma pied'()sa que se pra.puzes-
se recorrer ao P '()der Judiciario para o livramento desses 1patric·ios ca:trafila~ 

dos em t.erritorio da União, 0111de não impe[·ava, nem impera, o regimen do 
e.stauo •d,e sitio . 

Ter-s€.-ha ues•crido {la jus.tiça ·da m agistra tura'? Ou per·deu-·se a fé na 
fideliuade das informações .officiaes? 

AmordaçaJda a imprensa, que semeava -conspi•rações, u issolviuos vir~ua!, 

mente, por m!edidas a n archicas, o Exer.cito e a Armada, cujo ipoide r causava 
apprehensões ao ·Executivo, esbulhados de su as cadeiras, no Congresso, os 
ultimos adversarios, os Srs . Irineu Maoliauo e Sa lles Filho, respectivamente, 
eleitos SenadOil· e Daputaido pelo Distrioto F ederal - morta a !iberdaJe de 
imprensa, morta a indepenuencia eleitora l, morta a r·esistencia m ilitar, deYe~:ia 

começar .paJra o Govermo o longo período de paz, de tranquillidade e de silen-
cio - .pa z do tumulo, a tranquilHdade do crepusculo\ o ·silencio do pa n tano .· 

Sei'ia, em resumo., a inaugu ração do regimen ideal da ordem, m a s uma 
orde·m superior 1\is le.is, uma "ordem a;cima d e todas as leis"·, segundo o ex-
pressivo •dizer da oraçã.o, ·presidencial de 2'8 de Agosto, como se bmvesse, na 
,phra;se do nosso im:mortal .patrício, absurdo mais absurdo do crue reclamar 
obedien cia desobedecendo á lei. 

Ao supremo senhor destas terras estava, porém, reser va.da a desagradav!Jl 
surpreza, de ouv ir accordes dissonantes na harmonia orohestra l do r:!ongre~so . 

"Brendam-se os desalmiados" , berra a impre nsa mercenaria . "Prendam -
nos", repete nos " A Padidos" a v.errina temulenta. 

O que é entrar. o paiz no regimen ·da ordem! 
Venerae esta R epubHca. manes de James Bryce ! 

SIDS·SÃO DIE 12 DE NOVEMBRO 

O ·Sr. Adolpho Berga.mini (para uma explicação pessoal): - Sr. P re-
sidente, a !falta absoluta de tempo imped-iu-me de responder hon tem mesmo 
o discurso 1do Sr. Nicanor Nascim:ento - discurso que n ão hav<'r3. nenhu· 
ma injuria nem nenhuma im·propriedade se lhe chaomarmos pyro~echn i co. pois 
começando por um: assumpto, ·fez S. Ex. es-ca;las por outros dif.l'erentes e ar-
rematou em uma .girandola, qual a de pedir á Cama ra a nom·e:o~ção de ·uma 
oommissão .para receber .o .Sr. Almirante Alexan,ã.rino de Alencar. 

Não nos percamos, ,por1ém, em detalhes e entremos em m ate!·ia de fac to. 
O meu presado collega, illustre representa nte do 1 o Districto, desvirtuan-

do o them'a principal da qu estão, .que no,s trouxera a deba te. proceclen á le i~ 

tura :de uns reta:lhos de pal)el dactylographados, a:ffirma ndo, o que n ós aore -
ditamos, que elles continham a cópia d e depoimentos toma dos em uma ce-
legacia de !policia, sob a presidencia Ide um' sup.plente de delegado, e inferiu 
dahi que estava feita a prova, con cludente e irretorquivel, de que o professor 
Sr. F erdinando L aobouria;u está compromettbdo ser iamente na conspiração que 
teria de estalar 'em dias de Outubro passado .. 

Antes de · tu1d.o , desejo avivar a memoria de meus presados collegas, para 
uni ponto .para m-im muito importante. 

O .Sr. Nicanor Nascimento promette r a tambem trazer informações acerDa 
dos motivos que det erm·inaram a prisão do honrado intendente municipal 
Sr . 'Mario J·uJi.o dos !Santos. 
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Relativamente a<J Sr. p.ro.feS&lr iFer.dinando Labouriau, o talentoso re-
presentante do 1• Districto troqxe depoim.entos, ou cópia de depoimento po-
licial; comtra o Sr. Mario Julio dos Sant<Js nem a ta.nto se abalüu, o qui~ 

quer dizer que não existe nem. mesmo um arremedo <de prova., ne.m .p.ossi-bi-
lidade de depoi:mento por tenue que seda, contra o must1·e representante 
da Capirtal Federal no ClonseJ.Iw Ida cidade. A sua •prisão, pons, ha 12 dias con-
s·titue oo.nfeooada violencia . 

Ouvi, Sr. Presidente, toda a ar.gumentação do Sr . iNica.nor Na:scimento e 
como estou ha.bituado a o·uvir w:gumentação opposta, não sei bem qual o Ni-
c,ano.r Nascianento que diz a vendade; si. o que contesta systematica.mente a 
prova ~aliciai ou si aqueHe que, hontem, en oheu de encantlos a assistenda, 
escudado nessa prova. 

O SR. NICA.."''OR NASCIMENTO: - E' conforme a prova. Ha prova e prova. 
Il y a des fagots et des fagots. (Riso.) 

O SR. ADOLPHO IBERGAMINI: - Iremos lá, !Para ver a matureza da ;prova 
·policdaJI e seu valic}r . Si o Sr. Nicanor Nascimento aJCceita a p'L·ova policial, si 
q.uer em tor.no della fazer o·bra, terá necessariamente de indagar, a ntes de 
tudo, si é competente a autoridail.e perante quem foram prestados os d-epoi-
mentos, a autoridade que p.residiu á diligencia descrtpta nos autos hontem 
lidos aqui; .não cop.heço nenhum d~eito, nullida,de mais iiDJPortante, que a 
da incoímpetenda. 

Si S. ~. -acceita essa prova como capaz de ,g1eraJr a convicçã.o de um 
jurista, é obrigado a desp•rezal-a pela razão da inc•ompetencia da a utonidade 
perante quem foi .produZíida. 

Dispõe o m-tigo .'l-3, § 7°, do decre·t:o n . 6.4-40, de 30 ele m arço ele 1907, a 
attri'buição privativa dos delegatdos auxiliares, para os inqueritos so.bre crimes 
de com,petencia da justiça federal, e os crimes de cons·p.iração, sedição, os 
crimes políticos, emfiim, são da competencia federal. Um primeiro SIUpplente 
da delegacia districtal não tem, em absoluto, com.petemcia para. •presidir a 
essa diligencia. Ella não teria, PDl-tanto, va:lor algum. 

0 ISR NICANOR NÃSCIMENTO: - Iruformo a V. :Ex. e com>ta do Diario do 
Oongresso de 'holje q.ue logo que se verilficou que se tratava de um crime po-
lítico o dnquerito fod avocado á 4a Delegacia Auxiliar e as ,peças hontem 
lidas por mim lfo.ram redig[das sob a presidenJCia do !!.• delegado. 

OS~. ADOLPHO !BER.GAMINI : - T·enha pac'iencia. V. Ex. então não Ieu todo 
o documento, por,que si o lfizesse veria o contrario. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: -Está no Diario do Oongresso de !hoje. 
O SR. AD<lLPHO B-ERGAMINI: - V. Ex. me fará o lfavQr de deixar ver os 

autos. A bus.ca e 3ippre'hensão e o depoimemto, tenho bem de memoria, foram 
presididas pelo 1 • su:pplente de delegado, r ecordando-m e bem que S. Ex. 
diSjSe até que a autoTidade era o iHustre lfHho de dignissimo magistrado, o mi-
nistro Pedro dos Santos, ·do Supremo TJ"ibunal. 

O .SR. iNICANOR NASCIM·ENTO: - iEs1ou dizendo que·, feita a busca pela de-
legacia local, la.go que se verilficou que se traJt:ava de caso político, foi avocado 
o i nquerito p-ara a 4• ldelega:cia auxiiiar. 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - A diligencia e<ntão realizada não t endo sid0 
rllitdfilcada pela a,utoridade ·competente não tem nenhum valor. Foi p.ura 
pyrotechnica ld'e fogueteiro hrubil a leitura desse documento perante a Camara. 

Aqui es<tá, Sr. lPres·idente, o documento lido peio Sr . Nicanor Nasci-
mento, que diz: "Aos 2·2 d·e 'Setembro do anno corrente, perante o Dr. Oscar 
Corr.eia dos Santos, 1" suppien.te de delega'd:o ... " 

0 'SR. NICANOR NASCIMENTO: - TaJ q ual eu d•isse . 
O SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - " ... foi realizada a 'busca e IavJ"ado o auto." 
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E si eu Ihe respondo com o texto da lei .que quer que os .crimes da compe-
tencia da :i·ustiça i'ederal sejam processados -perante os delegados auxiliares, 
s. Ex., admitti:ndo o in1que1ito poliçial, como elemento de .prova, terá de re-
pe!lir esse auto, por ter sido feito perante autoridade inaomp.etente. 

O SR. \NICANOR NASCIMENTO: -V. Ex. c:reaa que mão ' estamos discutindo 
perant e um jui2l summ.ariante a • pronuncia de ,ninguem. ,_ 

O SR. AooLPHO B'ElRGAMINI: - 1Se1 ~:>em , ISr. Pres-idente, que muitos se im-
..pressionam, como o Sr. Nicanor /Nascimento, com o !nquerito policial COI!I10 
elem ento de prova. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Só para a denuncia. 
O SR. AOOLPHO BERGA.MINI: -O ilnquerito, po'l'ém, é iiillpugnado pela maio-

I'ia dos autores, os nnais acatados. iPara os crimes :pol-iticotS, então é ;formal-
mente tmpugnado po-r João Me-ndes, .como se •POderá ver no "!Processo Criini -
nad Brasilei-ro", edição de •19-20, pagina &2: 

"Quanto aos crimes politicos tem surgido divergencia na nos sa 
jurisprudencia· m a s attendendo-se a que a lei .federal considerou ex-
pressame nte ~s c rimes politicos em co•rrelação oppo·sta aos crimes 
communs, claro está que NÃO PODEM AQUElLLES SER INFORMADOS POR IN-
QUElRITO POLICIAL. " 

Eu, porém, ·que não acceito o imque·rito policial como elemento d e porov,·t, 
si.não como su.pplemen to e instrumento de informação ao ministerd<J publico, 
não indago s-i era compe tente ou si não :com•petente para dirig.i·r a d-iligencia 
o supplente e entro a exami·nar desde logo si póde impressionar a p-rova 
offeii'ec ida . 

Todos os tratadis tas .da -prova (e ,pretiro os de casa, os .bras-i•lei·ros, que 
conhecem bem a nossa ·legislação) sustentam o ponto de vista que ad-apto. · 

Gal.dino de !Siqueira, Curso de Proc. Orimina~; iP-imenta Bueno, Aponta-
mentos sobre Proc. C-rim. ; JuriSI'p;rudemoia s•obre o inqueri·to e co·missão ': 
O Di1'eito, voi. 22, pag. 568; São Pat~lo Judicia1·io, vol. 8, pa.g. 3·8 ; vol. 9, 
pag . 275; Revi-sta de Direito, vol. 7, p3Jg. 580; vol. 1•, pag, 63·3; vol. a•,-
pag . 580; Revista do Supremo T1'ibunal, vol. 1•, parte 1•, pag, 96; Acc. do . 
Supremo TT.Lb. Fed., unantme, ·de 7 de junho de :1·911. 

Todos e]i]es sustentam a doutrina definida por João iMendes e assim oon-
su!Js~anciada: 

"Send-o a inquirição .polici-a,! para esclarecer a marcha do pro-
cesso e suppri r os incOinvenientes da demora do juiz form ador da 
culpa, não póde esse supprimento pa.ssar além da necessidade que o 
determinou, tanto ma.is quanto as tes-temunhas do iruquerito poli0ial, 
não sendo judic-ia.es, nãio pode m te r valor pro.batorio, n em mesmo valor 
in<Ucial para a pronuncia, mas simples valor preventivo." (Op . cit., 
2• vol., pa.g. 108) . 

A prova po-licia,! não p6\de, portanto, servir para a ·001Ilo1usão a que che--
gou o S·r. Nicanor N ascimento, de <que o ISr. p-rofessor •J!1erdina.ndo Lrubourâau 
se:fn. rea.lmente c riminoso e muito menos pa.ra jU,IStifica;r a suspensão que lihe 
foi infligida do exe;rcicio do oo.rgo de ·prOifessor da E scola iPolytechnica . 

O testemu:nho ouvido na policia nenhum mer-ecimento tem, e vem de 
mold-e accentua;r quão in·conven~ente é a demol'a n<J in-icio dos processos em 
sua .phase judicdaria, o retaJrdamento n !!- entrega â. serenidade da j~tiça 
daquelles que .pegaram em arm-as cpntra as inmituiç,ões odifi·ciaes, demora que 
a ugmerita o estad<J de atilicção, rnc-erte2a e amgustia, de desc-onfiança p;ro-
funda no •poder publico P<lr parte d':v população. 

Não ha de ser pelos meio-s ,policiaes que se hão de justilf.ica.r, â ·face d:J. 
Nação, as violencias que se veem perpetrado e as arbitrariedades que se vão 
eter ndzando, e s e tor n amdo ha'bituaes en-tre nós. H a longos qua tro mezes, 
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extstean i·Pmà;o,s no·ssos nos •cala•bouç.os da policia! O esta,d-o de sitio está de'Ct'e-
tado até 31 de dezembr.o e tnão exaggeram,os afftrma,nclo ·que irá , pelo tnenos, 
até á reabertura do Gongre&s.o, até 3 de maio de '19>2·5. 

E qual será, Sr. PT'e>sidW!'te, a situação des.se.s desgraçacl.os, desde que a 
cada insta.nte se responde ,com o estado de sitio, pa,ra jwstilfica r to.dos os ri-
go.res, to.das as vinganças e perseguições? 

Não ·é lJQSSiv.el que simples depoime.ntos .polic iaes sirvam .pa-ra. tranqu!Hi-
zar a N:ação. Perante a a;uto.ridade poU:jial os depo.Lmentos não podem expri-
mi.r a verdade; não a exprimem e~n época normal, e muito n),enos em um 
instante com-o este, em ·que as garantias constitucionaes se acham suspensas 
e os clamores daque·Hes que são victimas de :inliu15tiça.s não podem ter éco na 
imprensa, em que os tribunaes estão fechados, o instituto salutar do habeas-
cor1)1t8 mutilado, não podendo ser ·concedido pelos magistrados, porque o.s es-
.lJ'ir·ro.s policiaes infornKUJn •que os seus desatffelctos se erl!llont:ra,m pres-os pot· 
Tn ativo àe o1·à01n publica. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Estão sendo I~ratiocados abu\SOs e violen-
cias doe toda a o·r.dem. 

O ,S-R. A.DOLPHO iBEJOOAlVIINI: - Si, em época n.ormal, ensinam os mest ·res 
que o d.epotl·mento policial ·é ánane, con1o, no mom.ento em que o prop.rio de-
poente está na imrrninencia do .peri.go, se quer erguer a prova policial á altura 
de ellemento decisivo? 'E' o g·ra,nde Evaristo de Moraes, honra das lettras 
jurídicas bras ileiras, .quem nos ensina, em um dos 'seus mais estupendos tra-
balhos, o que vou ler: 

"Por via de regra, u ponto de partida para toda a pes·qu!zação 
policial, e para toda j.nstru.cção CQ'iminal .(a inda me-smo Y<OS paizes em 
que isso se •nraüca com relativa s'eriedade) é uma auto-su,ggestão que, 
desde o inicio, domi.na o encarregado daa diligencia,s p.r'éviar;, ou •J 
juiz Lnstructor. A convwção que .se llh& lnstalla no cerebro, com a 
tenacidade eanpol.gante de i.déa fixa, orienta os interrogatorios, inspi-
ra as bu1;cas, f·orne'l!e explicações para as oircumstamklias mais inex-
,pressiv3.1s, da vitbração em movimento aos factos menos vivos mo-

- da.lisa, finwlmente, o .c;onJ.juncto de todo trabal·ho, policial ou judicial. 
Na origem de gravíssimos erros jud!Lciarios o que se encontra de mais 
evidente é essa oonv-qcção 7Jrévia àa criminaliàade, tessa auto-su.gges-
tão, .qué monopoliza toda a actiV::dade mental do magistrado e o torna 
cégo :á:s advertencias da ra;zã.o e do bom )2errtso. " (iProbl.emas de Di-
-reito P enal e de iPsy.c!hologia Criminal, pags. 209•310) ". 

Ora o s ull'altern.o da P:oli.cda ou não tem cO'ra,gem para repellir a sugges-
tão que emana do seu superio·r, ou é adu·lador e quer a este agradar; honesto 
ou impr01bo, o ,que não deixa a menor parceRa de hesitação é que todos elles 
- os em,p1<egados suba;lternos - tremem espavoridqs ante o pavor de l)erder 
o empr.ego. E não teem sido poucos os casos de .p.unição, diSifarça.da ou osten-
siva, aos agentes da autoridade, .que não .persiistem, em juizo, nas mentiras 
que as delegados Lhes põem á booca ao redtgir-lhes os depoimentos. 

!São factos aos .quaes assLstimos todos o.s dias, unas que, l embrados agora, 
podeniam pa1'8'Cer fossem elo meu arrall!jo. E, aifim de fugir a essa suspeita, 
peço licença. á Camara_para ler o depoLmoento de um dos mais notaveis, cultos 
e honrados juizes· desta ciJdade, ·Cujo nome declino .ctom as devidas hotnena-
gens, o Sr. José Burle de Figuel.redo, em substancioso despa.cho de 30 de 
ago~to de •19;2'1, em época, l}Ou·tanto, que não póde ser acoimada de suspeita. 

O .SR. HENRIQUE DoDSWORTH : - E' urr do.s nossQs juizes. mais i·llustres e 
compe t€lll toes. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINJ.: - Dos mais dignos, trrubalhadores e indepen-
dentes. Honra da m a.gistratura do Districto F ederal. (Apoiculos.) 
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Tratando da •reinqui-rição das testemunhas polioiaes em juizo, levantou-se, 
em certo mon1ento, uma .duvida: queriam negar esse direito á defooa, enten-
deu-se, por insta.ntes, •que nos praces~os pol.iciaes as testemunhas não deviam 
ser reinq·uiridas em juizo . E daJhi, no priimeil;o caso em que se teve de pro-
nunoiar, ·O .Dr . Bm,le de Figueiredo, em longü e fundaJlllenta.:do rlei:\l)ac.ho que 
te>nho po·r cópia nas mão.s, prestou este depoimento sobi·e o vai.._:· da prova 
pvl!cia l: Diz S. Ex.: 

"A reinquiTição das testem.unhas policiaes em juizo é fõra d e 
<11.1v~.cta o melhor recurso dE defesa, .o m·wi.s prompto, o mais com·pleto, 
o ma.is etiioiente, e que melhores t·esu.ltados traz para a dem=stra-
çao da Yerda.de; mais ainca, o un.ic.o e exclusivo meio de que pód·3 
o réo em determinadas condiç.õe< lançar mão para a;presentar a 
prova ne sua inn.ocencia, o uni!co e .inequivooo· recurso de que se pód·~ 
valer em taes emer ~enoias ,para r.epellir as "infmnda.das accusaçõ·es 
00ntra elle fe itas na poLicia". 

A reinquirição das .testemunhas policiaes em JLI:ÍZO tem ordina-
riamente como resultado a .demonstração de que o processo (, em 
regra feito al'b!trariamente, com .preju.ie;o da verdwle e em de-trimento 
dos direitos ele defesa, irregu}arida.des: €J>;sas a que dão apoio as auto-
rida;des polJciaes, P 4ue só por a;qu.e11a á'órma se póde trazer â luz. 

As·sim é que, por exe!Tijplo, em todos os p.rocessos cessa .naturez'l 
sub?nettiLios a essa p1·ova .neste juizo .demonstrado fic.ou que em todos 
elles ·havia testemumha.s :falsas e innwneras vezes todas as de um 
mesmo .fla.grante, além de irregularidades e !falsi-ficações ·que tiravam 
a esses proc~ssos secretos e ve!'da.d·e-iramente· inquisitoriaes toda ::i 
c;reàibiliclac1e. 

Po1· esse vwio foi possiveJ verifi-car que em alguns ·pr.oeoessos con~ 
ductor e te-stemunhas não conheciam o réo, l!lem si·quer de vista ou 
ele n01ne (pro-cessos de J oão Dio11ysdo cTe Brito, Luiz Gomes e PedTo . 
Gunçalves); majs ainda: que as testem11.1nhas, ás vezes todas as de um 
mesmo processo 'não havit..m assisti.do á p·r~são .dos accus·ados em. fla- -
grante, desconhecendo por :completo a .data, hora, lo.cal e as demais 
cu·cum.stanoias da :m·esma, n ão obstwnte (figurarem as suas as·signa-
turas nos autos respectivos p or ellas assig·na·,os, na ignorancia d·J 
seu contexto, oü tendo lança.:do as suas assig,na 1 uras nas linhas dei-
xada s em branco para esse fim, com os seus nomes escriptos a ]apis, 
de Jesus, Antonia dos Santos, Jüão Baptista Zwoharias, José Soares 
de .A,ndrade, ffi.o.dolpho do Nasclimento, Frwncisco Nunes, JoSé Sylve.s-
tre, Ursulino Gomes, Augusto Gomes 'fUbei.ro, Antoniü Gomes do Nas-
cimento, Alfredo Lopes, José Antonio da Silva, [)ecio Teixei['a dB 
Sant' Aruna, IArthur Garretano, Domiciano F errei·ra, procesws esses 
ünde se verificam essas diversas J.r.regularida.des) . 

Ainda mais, assilln se p.rovou ,que testennunhas de accúsação havia 
que nada absolutamente sabiam sobre os antecedentes do réo, a quem 
no auto de á'·lagrante por ellas aSsignado se accusava de ser vadio, 
não obstante a S!Ua :fo·lha corrjda, e mais que a prisão desse réo fôra 
effectuacla, tres, sete, nove e até doze dias antes da data do auto de 
fla,gra.nt-e·, no qual a;ffi.rmavam ter· dito as te,stemunhas ter siÇlo o rêo 
preso no mesmo dia de sua lavratura. (Processos de Francisoo Au-
gusto de Maga1hães, octacilio Bernardo Rilbeirü, Benedioto Victor.i·no 
Ros-a, Antonia dos 1Santos, Antonio Firmino, il\ILam.oel de 0\.ivei.ra, João 
B aptista ZachaTjas, Luiz Pedro de Araujo, J osé Antonio Ma~·inh_?, 
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AdJhemar Eugenio Rangel, D€l,phim Vieira e Emilio Ig·nacio do !Nas--
cimento). 

Graças áquella rliligencia, .consegui.u ai-nda a defesa apurar de 
lfõrma irrecllSaivel a coparticipação das a utoridades poitc\iaes nessas 
.falsidades, copavticipação essa co•zn,p.rovada, pe.Lals rBJsuras e emendBJs 
das da tas .das !foLhas de antecedentes dos réos, alteradas com o fim 
de harmonizai-as com as da/tas das la vraturas <posteriores d0>8 aJUtos 
de IDlagr.ante, instaurados contra os accwsados presos desde dias antes, 
fraudes es.sas que fi.carBJm patenteadas pelas info.rmaçÕês offerecidas 
pelo GaJbmete de Identiftci!LÇão e Estatística, dem001strando as adulte-
a·ações pvaticadas com o f~m de acohert.arem a arbitrariedade ou a 
negligencia daJquellas autoridades. (~ocessos de Adhemar IDugenio 
Rangel, Francisco Augusto de Magalhães, José A·ntonio Marinho, 
Luiz iPedro de Araulj,o, João Baptista Zacharias e outros) , 

Ainda ·por i•ntermedio da mesma diligencia de reinquirição, foi 
possível á ded'esa demQillsrtra.r com lfaoilidade estar(')m enleiados em 
processos d essa natureza indiviàuos sem culpa e a té menores com 
folhas "C•orridas que .á policia, com unia fa~sa cmn,prehensão dos seus 
deveres e de sua missão não reyugnou sub!metter i·niusta e al'bi!traria-
m ente a um processo de vadiagem . (.Processos de J>Osê Sylvestre, 
Francisco Antonio. de [Magal•hães, José iPe r eira de Barros (menor~) , 
Luiz Pedro de Araujo, José da Silva, Benedicto Victorino Rosa.) " 

Ma.is adeamte ajunta: ( continuwndo a leitura) 
"Devo fi.n a;lment e salien tar que por intermedio ainda dessa mes-

ma diligencia foi proporcionado ás testemunhas de quasi todos esses 
processos, que são, em regra gera l, salvo rarissilmas excepções, func-
cionarios de policia, tral'lerem a Juizo a demonstração de que depõem 
sob ooacção de seus s upe.riores, assignando as mais das vezes os 
autos de ifl agrante .sem conhecerem sdque.r o seu contexto e a i SISo se 
submettendo .para n ão se insurgirem CO·ntra uma praxe pa;cificamente 
est abelecida n as delegacia:s, sendo -Jhes, portanto, de .facto impossível 
reproduzir os termos dessoo proceslsos · ou relataa.· as .circumstanciBIS 
dessBIS prisões. 

Pôde-se, portanto, aMinmar sem receio que em determinadas ctr-
cumstanc·ias a diligencia que se pret ende p.rohibir oo réo é a unica 
que · permitte inevitavelmente restabelecer a ver da de adult·erada n o 
a uto de flagrante e esPecia lmente ·essa ooacção d~s testemu-nhas." 

Sr. Presidente, eis a .palavra de um magistrado tmmspeito, pro!l'erida em 
1921, em processo commum, .que vem ·eloquentemente dizer da inanidade âos 
depo~mentos policiaes e que, ao e>O,ntra.rio, teem servido pa ra provar a :má fé, 
a crimina1idade, a tendeoncda sempre á perseguição dos pequ eninos, que pre-
pondera de certo tempo a esta parte, n a a dministração da po.Uoia . 

Não podem, Sr . Pres'idente, ca lar no espírito de quem · ·quer que seja os 
a r gume nt>Os tirados pelo Sr . Nioonor N ascimento d>Os r et aLhos do pftjpel qtv.l 
S. Ex . disse CO(!'lt erem resumo ou "cÓIIJ ia de depoimentos paliciaes, lidos hon-
tern da trilbuna da Ca;mara. 1São ·geralmente depoimentos extorquidos, sug-
;;o õt' onados. tomados so1b coaccã.o . 

Comece! dizendo, porém , que o meu prezado ·collega, representante do 
1" ld.is.tricto, desviou a quest ão do verdadeiro terreno em que 1eu a collocara. 
Sustentei ·que o S r. Mini-stro da Justiça agiu illegalmente, quando s u spen-
deu de suas funcções o professor Ferdinando LaJbouriau, 

Como .professor esse cidadão só poderia s offrer um.a. penalidade a:dminls-
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tratíva se, no exercicio de sua~~ funcções, houvesse transgredido alguma dis-
posição disciplinar, regulamentar. 

O SR. HENRIQUEJ DoDSWORTH: -!Provar ·esta these era, aliás, o objectivo 
do. i(!iscurs.o de V. Ex., e sobre semelhante ponto o 1Sr. (N"icanor NascimeJ;J.to 
não proferiu uma só .palaVJra de explicação; o assumpto foi inteiramentu 
desviado. 

O .SR. A.DoLPHO BERGAMINI: Sr. Presidente, foi ~ncontrruia, no qui-ntal 
da casa do professor Labouriau, qualquer cousa que . desagradasse ao Gover-
no, que lhe !fizesse su.p.pôr a:char-s.e o mesm.o educaJdor ~nvolv!do em! conspl-
ra.ção? Submettessem-no a processo, detivessem-no, se entendessem que tan-
to era possive'l praticar; mas o professor que, na sua cathedra, não incorreu 
em qualquer infracção do regulamento, o pro'fesso.r que cumpriu sempre os 
seus deveres ·no magisterio, este não podia soffrer a :penal·ida de que lhe foi 
imposta. · 

Um acto é de sua vida civil, o outt'o ode s.ua vida rfunccio.nal , e não po·· 
dem ser :rnãsturados, não podem. ser baralhados, não podem ser confundidos 
com a facilidade com que o fez o Ministro 1da Justiça .. 

Note V. Ex., Sr. 'Presidente, como se tem regulado a materia, ·desde 1834: 
"Só pelo crime de responsrubilidade tem loga.r a sus:pensão de 

qualquer empregado publico, e não 1lOr crime particula:r. ('A viso de 
30 de 'Setembr'l de 1834 in Edgard Costa, Cons. da Leis do Proc. 
Crim. , nota 2123, ·pag. 90)". 

Assim, só .pelo crime de responsabilidade, só no que diz respeito á suu 
actív·Ma.de d'unc.cionàl, só pela transgressão das regras d e Dil'eito Administra -
tivo, poderia ser imposta a rpunição disciplinar. 

O GovemJ.o actual, porém, tem maniifestado prurticular o.gerisa .pelos pl'O-
fessores. Prendeu o professor Dias de Barros e o .professor ·Bruno Lobo, que, 
felizmente. ao que me cons.ta já estão soltos; :prendeu o :professor Mauricio a,1 
Medef.ros, -o professor Mwrio de P a ula Brito, o pro.fessor José Oiticica, o pro · 
fessor Ferdlnando Labouriçtu. 

O .professor Joslá Oiticica, apezar de não ter sido suspenso, ficou desde 
logo privado de s.eus vencimentos . A familia não recebeu mais um r eal, p ore 
que o que ~ queria era, a lém de perseguir esse nosso c oncidadão, levar sé-
rias difrficuldades ao seu lar honrado . 

Ainda ha mais: no .caso de funccionarios ')}Ublicos, e entre elles estã o os 
prdf.essores, violarem disposições da lei penal, a nossa legislação regula a 
fôrma e o m-omento em que os vencimentos lhes são SU!pprimidos. 

O Codigo do Processo Criminal, art. 165 e seus 'PaTagra.phos, es tabelece 
que "são &feitos da pronuncia: 1 •, !fi-car sujeito o pronunciado á a ccusação 
e julgame>nto ; 2•, ficar suspenso do exercieio de todas a s funcçõles; 'PUblicas, 
SJJ,lvo o aceesso legal qu'e com')}etlr ao empregado pubUco ; 3•, s?tspencle?"-lhe 
m,etaàe do onumaão o•u soldo que tiv.er em r a zão do erruprego, e que perderá 
todo, não s endo, alfinal absolv·ido ... " 

Vê, 'POis, V. Ex., .Sr . !?>residente, que só por effeito de .pronuncia is.to 
é, quando hourver prova plena Id-o crime e -indicios vehementes de culpabilida-
de, a'Preciados pela autoridade competente, que é o juiz s6 depois de 1l·rqferlda 
a pronuncia é que o funccionario perde, .não todos os . v encime ntos, mas a m e-
tade do ordenado ou soldo. 

Como se pôde, então, jus·tifica.r que, e m um .caso de p risã o. a rbitraria. sem 
processo f,nstaurado siquer, já se tirem t odos os ve ncimentos a o funccionario , 
por E'Jffeito de uma suspensoo il!egal, quanto a um , e . quanto ao outro. sem 
que exista acto administrativo suspendendo-o das funcções d e seu ca rgo? 

O Governo assim se conduz, conhecendo os p recedentes, os documento.~ 
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que estabelecem a m<aneira de pro.ceder em casos taes. Erra p"Orque quer. 
ou no .caso de pronuncia, n ão podem ser recolhidos á prisão commum os ml-
Ailiém do artigo que c itei, do Codigo do Processo Criminal, desde 18{)6, em or-
dem de •31 de Agosto, se .fixou que "aos empregados proces;;ados e pronuncia-
dos em crimes de responsabilidade, sõmente ·cabe:m os o-rde nados .que de-I-
xam de receber durante os efifeitos da pronuncia se não absolvidos dep'ois em 
ultima instanoia, mas nunca as percentagens que porventura estejam anne-
xas a esses ordenados". (Ord., de 31 de Agosto de 1896, loc. cit.) 

iCrêa-&e, é verdade, uma situação c uriosa para os f unocionarios que são 
presos, pO•rque e iles não c on"L].Jarecem ás sua s r epartições, ;nã o exercem as 
respectivas lfun·cções ... 

O .SR. I!J;JNRIQUE DonswoRTH: - E a licença é o unirco motivo de inter-
rupção do exe·rcic io. 

O SR. ADo;r..PHo BERGAMINI: - . . . e, I}) ela lei de licenças, só no· caso des-
tas se tolera a a u sencia do empregado J.JUblico; m as é porque o legislador não 
imaginou que chegassemo~> a uma época em que se <J.·éssem tão re petidos a;b-
surdos con"Lo os que presenciamos, e elles se reproduzissem amiudadamente. 

<Em taes condições, não se pôde applicar a esses, funcc·i'onari-os, a esses 
. !Professores, que não com'pa;recem ás suas r epartições ou aulas, em virtude de 

prisão illegal ou a t'bitraria, não se lhes .põde applicar o dispositivo legal que 
manda cortar os vencimentos, <porque tal dis.p.os-itivo visou, evidentemente, 
aqu elles que, voluntaria ou negligentemente , deixam de comparecer. 

Nem mesmo tem Jogar a .pena pOJ' abandono de effil})rego. O professor 
Oiticica, por exeffi1Plo, deixou de comparecer á sua repartição desde 5 de Ju-
lho, e até hoje não foi nem .podia ser demitWio por abandono\ de emprego .. 
Se t a l ·demiss.ão se desse elle venceria facilmente a acção que aforasse em 
tempo oiJ)pOrtuno. 

Na realid ade, não &e verifica o abando.no, .porque abandona r quer dizer 
largar, deixar voluntar iamente, implica a idéa de voluntariedade, e quem está 
preso, se deixa de exe·rcita r uma porção de actos de s ua vida, é contra a pro-
pria vontade. 

Tanto assim que é crime <previsto no ar t. 211 do Godigo P e nal Iargar v 
exercício. do car go, mesmo tendo pedido demissão, a ntes que a autoridade 
corppetente a conceda. 

Aliás, a materia está tambem regulada no-s avisos de 211 de Dezembro de 
1866 e 6 de Fev:ereiro de 1869, e accórdão do :Supremo Tribunal de 18 de Ma;r-
ço de 1896, e jwrispruJdenda em "0 Direito", vol. 70, pag . 75. 

A suspensão dos vencimentos, portanto, é um acto de pura e genuína 
maldade. 

,Quer V. iEx., ISr. Pres.idente, uma o.utra prova dia c.ru~ldade do Go-
V'lrno? Está no recolhimento de p>r.esos a logares Jdestinados aos réos de cri-
m es c ommuns, o que é vedado, não só pela Constituição , como tenho r epeti-
da;rnente aocentuado, mas ainda ·por lei ordinaria, por lei commum . 

Ha cidadãos que têm dir.eito a l})risão especial. Varias leis regulam a hy-
potheoo e todas ellas estão co11substan cirudas no art . 240 do decreto n. 6. 440, 
de 30 de Março de 19C'7, que estabelece que . como simples indiciados de crime 
ou no caso pronuncia , não podem ser recolhidos á .prisão commum os mi-
litares de t erra e m ar (Lê) 

" os que tenham títulos scientificos por qualque r faculdade da 
R epublica e of.ficiaes da Gu arda Nacional , Brigada Policia l e Corpo 
de Bombeiros". 

No em·tanto. Sr. Presidente, •civis , form.ado.s por .faculdrudes s uperio·rw 
da R€.publica, estão na enxovia, <mtre m uitos, os Srs. Edmundo Bittencourt, 



____, 77 ____, 

José Oiticica, Almachio Diniz e tivemos Bruno Lobo, Evaristo de Moraes, Re-
nato LOIPeS, temos ainda Mauricio de Medeiros, MauriQio !de Lacerda, Odin 
Góes, Paulo de L acerda e tantos outros. 

Militares, contam-se: 
Gene•I"aeE; - Adolpho de Araujo Familiar, Izidro de Figue·iredo e Pedro 

Frederico Leão de !Souza. 
Coroneis - José Sotero de MBlnezs, Mfonso P-inho de <Castilho e Joaquim 

Antonio Pere:Lra (major). 
Majores - Mario 'Clementino, Eugenio Trompwosky Taulois , Berthoido 

Klinger e Miraruda Nunes . 
.Capitães - Manoel Rabello Orestes Mafifey, Carlos 'Miguel de Vasconcel-

los Querê, <Otto Feio . da Silveira, Felippe .Morei<ra Lima, João Car·los Barreto, 
Antonio de <Souza Aguiar, Eduardo Gomes, F ernando 'B'ruce, 1Silvino Eolvidio 
Bezerra. Cavalcanti, Tasso de. Oliveira Tinoco, :Edgard !de Albuquerque Maia, 
Henrique Cun•ha, José Coelho Valente Couto, Euclydes Hermes da Fonseca., 
Thales Villas Bôas, Alcides Paulino da Franca Velloso, 'Alchindar Pires Fer-
reira, Luiz Borges '.roste, FranciSCo das Chagas. Canindé Coutinho, E'dgard da 
Motta Lima, Manoel Ribeioro Salles Guimarães, Capitão Brasil, Odilon Ante-
nor de Araujo, Mario Chaves Ferreira, Luiz Celso Uchôa Cavalcanti e Cassia-
no de Oliveira. 

Tenentes - 1° Odil1o Denys, ArJi.ndo Mauroity da Cunha .Menezes, Bra-
zi:liano Americano Freire, Illydio Romolo Colonia, Sy lo Furtado Soares Mei-
relles, tA.Jurelio lia Silva Py, Cyro Es.piQ··ito !Santo Cardoso, (Roberto Carneiro de\ 
Mendonça, Aristoteles de Souza Dantas, Hugo Bezerra de Albuquel~que, Eu.ge: 
nio Ewerton Pinto, Laudeltno de Albuquerque Lima, iRulbens ~zevedo Gul-_ 
marã.es, Eugenio Rio, PJi.nio Paes Barreto Oardoso, Geabert de Queiroz, Eu-
rico Mariano de Olivei·ra, Renato dos Santos Jacintho, Cyro iPaes L eme, Ruy. 
da Cruz Almeida, Helvecio !Pinheiro de AlbuquE'rque Maranhãu, Respicio do 
Espírito Santo, Arthur !Pereira Lima, Newton Guimarães de So.uza, Chevalier, 
Attila de Oliveira, Ada1berto da Rocha Lima, Adyr Guimarães, Tibur.cio de · 
Almeida e Souza, Alcides Gonçalves Etchgoyen, Nelson Gonçalves Etchgoyen, 
Edgard J3uxbaun, Luiz Fielippe de Albuquerque, Canrobert Penn Lopes da 
Costa, :Adhemar da Costa Mattos, Carlos Magalhães .Franca e Alcidio. Espí-
rito Santo Cardoso. 

•Esses e tantos outros os militares que o Gov'erno manda recolher á Oas«. 
'de Corre·cção esquecido. de que lança um insultb a to{los os demais p.ortadore·S 
da mesma farda, a todos .os outros. militares de terra e mar, pois a reaJização 
da violencia ean um só desses homens constitue uma ameaça a todos os seus 
collegas, a todos o.s companheiros., abala a tranquilUdade da Nação inteira. 

Os briosos militares não são indifferentes ã. aff:ronta . iPOT meu intermedio 
protestam. Vou d.esempenhar"''lle de uma incu.mbencia honrosa que me foi 
conferida, qual a de ler desta tribuna o protesto, vehemiente que fazem os 
militares !l'leste sentido, protesto que vem demonstrar bem alto que elles não 
se deixaram acobar0ar e que não abandona~·am, n em desprezaram seus di-
reitos. 

Dizem esses militar.es: (Lê) 
"Nós abaixo assignados, officiaes do Exercito e presos, -no caracter d'e 

criminosos políticos tomamos a liberdade de levar ao conhecimento de 
v. 'Ex .. para qúe, por seu turno, oommuni:que, por intermedio, da tribuna do 
Congresso, ã. opinião sensata e ã. consdenci-a republicana ido iPaiz, o s.olemne 
.pJ'otesto que lavramos, em nome dos -nosso.s foros de Nação. {]iemoüratica e 
<livilizada. contra a innominavel violencia de que estamos sendo vktimas com 
a ordem ·baixada pelas. autoridades -competentes, fazendo·-nos recolher pre-
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so.s aos cubiculos •da Casa de Correcção, contra o voto· já exipresso do su .. 
premo Tri•bu nal Federal, ·que classificou essas prisi'Yes cmno prop.rias aos crl-
m•inosos communs e não aos crimino•sos politicos, que toda a legislação tios 
.paizes civilizados, muito justifica,dame.nte, am.para contra a .prepotencia do~ 
Governos. 

!Se algum argumento fosse necessario accrescentar aos já expedidos em 
todas as tribunas e em todas as. legislações dos paizes que ched'iam e dirigem 
a civilização que ·herdamos dos nossos maiores e que p.rO'Curamos o.u tenta-
mos imitar, bastaria adduzir que a histeria do progresso da Humanidade é a 
historia das suas reV'OluçõeS, que tudo que existe sobre a terra é de 
Ol"igem revolucionaria e que perante as mais modernas e mais acatadas no-
ções do di.reito o revolucionaria é apenas o patriota que, em um assomo de 
abnegação e srucrificio, abandona o conforto do seu lar, .põe em risco, a ;;ua 
vida e os mais legitimas e justos interesses da propria fam.ilia para empunhar 
uma arma e bater-se :por um ideal poliUco de crente . Do ponto de vista da 
nossa legislação já regulamentada pelo conhecido voto do .Supremo Tribunal 
é largamente ;;abido que o estado de sitio apenas confere aos governos o direi-
to de privar da liber<dade e desteNar 'Para qua,lquer Estado do territorio na-
oional os cidadãos considerados como .perigosos á ordem ;publica. Salientamos 
es.sa verdade tão corriqueira e que encerra uma prerogativa tão comesinha, 
apenas para destacarm.os o facto, que devia estar na consciencia ·de todos 
os homens livres, que a Constituição não outorga aos governos o direito de 
calcar aos pés tudo que os individuas têm em si de mais. sagrado. de mais me-
lirudroso, de mais sublime, as nobres exi.gerucias da dignidade pessoal e hu-
mana. 

Ha ainda talvez, um detalhe a aoc.rescentar: é· que se trata de homens 
que vestem um uniforme - o do Exercito Nacional - que em todos os tem-
pos •representou, oomo ainda agora representa, a pro·pria dignidade ·e a pro-
pria 'integri<liade moral e material - a .patria. E que se não pode·r ia hu-
milhar nem degradar a .propria Patria perante o .paiz e o estrangeiro. 

Não julgando necessario rud:duzir mais nada á simples enunciação a de · 
nuncia de uma violencia de tal natureza, desejamos avenas assignalar, antes 
de conduir, que não nos move, ness·e momento, o receio ·pue.ril do >eareere, m.a.s 
apenas, o desejo de preservar, na medkia das nossas forças, a dignidade na -
dona! e a di·gnidade do ExerCito, de mais uma Inutil e injustificavel affronta . 

.AJpro•veitamos o ensejo para transmittir a V. Ex. as homenagens da nos-
sa nmis subilda estima e >Consideração de envo:lta com os mais ardorosos pro-
testos ·que fazemos de uma inquebrantavel dedicação á Patria e á Republica! '' 

Ouviu V. Ex., Sr. Presidente, como as medildas de 'Violencia, de des-
resveito â lei, de 'desobediencia aos .preceitos elementares á consideração !pe-
los nossos semelhantes e por aquelles que representam uma cla~se inteka. 
não abatem para felicidade nossa, os nossos prutricios, não os obriga a curva-
rem a fronte ante os poderosos occasionaes, aos ·despotas de momento. 

c~ indivf!duo <é. possilvel t olher a liberdade; pôde-se prender o numero 
que se entender de homens, mas o que não se conseguil"â nllll!ca acorrentar, 
Sr. Presidente, na sua marcha, na sua evolução, é a id.éa da Ub'erdade. 

Quão maiores, mais perversas, mais fortes forem as perseguições, a re-
acção mais forte ainda será e ma.is ef!ficiente e v·aloroso o resultado. 

O protesto .que acabo de ler dos 'honrados retl}resentamtes 'do Exercito 
Naciona l, é bem uma demonstração do que ve.nJho de affinnar. 

Já se faz tempo de n~editarmos um pouco SQbre as violencias que se vão 
rf'i.teradan~ente p.raticani!o . 

D a;qui peço ao ta~entoso e illustrado Ministro da Viação, Sr. Francisco Sá, 
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licença para ler um trecho da sua carta endereçada ao Sr. Dr. Nilo Peçanha, 
quando c3Jndidato este á p~esidencia da [Republica . 

Depois de aconselthar a suspensão do sitio, para restituir aos seus lares e 
á dignidade da sua .criqca os leaà~rs do jornalismo, depois de ·préga r a amnistia 
e a cordura, clama S. Ex.: (Lê): 

""l'eruho para mim .que só uma larga politica de clemencia e de apazi-
guamento da família brasileira poderá consolidar a ordem pubJi.ca e permittir 
a .tarefa quasi so•!Jrehurr..ana hoje da reconsti·ucção financeira da nação'' . 

Já é tempo, ,Srr. Presidente, se. já ·não fôr tarde, de se começar essa po-
lítica de clemencia, de a,paziguamento e de abandonar o caminho que vem se-
guindo o Governo de opprimir por toda fôrma 3Jquelles que não emprestam 
uma solidariedade •completa e passiva a todos os actos, mesrr:o aos de des-
mando e preqJOtencia que venban: do alto. 

Já ninguem se peja de dizer em uma ICamara como a dos Srs . Deputados, 
que é natural, que é justo, que é juridico que a autoridade prenda e encar-
cero individ:uos que não demonstrem uma solidariedade absoluta e enthusias-
tica ao Governo Federal . 

E' tem·po, Sr. Presidente, de se fazer cessar esse estado harrivel de sus-
pensão das .garanitas que nos avilta no estrangeiro, nos dep·rime !Perante os 
JIOssos concidadãos. Que <J1as avilta no estrangeiro muito mais do que esse 
acto impensado de um n avio aportar a esta ou ã;quella plaga. Em vinte e 
quatro mezes tncomp:etos de Governo do Dr . Arthur da ·Silva Bernardes, quasi 
vinte e dous se p,'l.ssaram debaixo do .guante do estado de sitio e, hoje, em 
ruais da metade da nação vigo.ra essa medida exc®cional. 

Qual o if'ructo mais eloquentemente e•ntristecedor, peTante o mundo culto, 
perante o estrangeiro, do que este de um governo ser dbrtg3Jdo a confessar-, · 
por esta 1'ór-ma, que é impossível rr.oanter-se, go·vernar os seus concidadãos, á 
luz da Constituição, á face das leis e debaixo da tranquilUdade publica? Não 
ê possível, n ão ;póde existir ·p·az, não pôde haver orderr:, sem o -estado de sitio, 
confessa o Presidente da Republica . E já ninguem se constrange em prégar 
que carecemos de manter a ordem acima da lei! 

O SR. HElNRJQUEl DoDSWORTH: - Apoiado . 
0 .SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Essa a;ffirmação, rSir. .Pre·s-idE>n te, levaria 

um calouro de direito á reprova.ção immediata e â desmoralização definitiva 
si fosse ;feita nas bancas escolares. 

Principalrr_·ente ·esse facto, Sr. Presidente, da SUS!Pe<nsão das ga·rantias, é 
que nos leva á desmoralização no exterior -e, hontem, ,perfidame-nte , o iUustre 
representante do prirr..eiro {iistricto d-esta Capital alludiu ao conceito que po-
deriam iazer de nós os outr os povos. S . Ex. si quizesse dizer a verdade, si 
qui?.esse, realmente, suggerir uma ponderação ao ·Sr. Presidente da Republica, 
teria dito .que os jornaes estrangeiros todos, da iFrança como da Ingla terra, de 
Portugal como da Ita.lia, tados ell-es nos estão tratando com muita sev~ri -

4ade e estão reg>istando, princi:Palmente, esse facto de que não pO'demo.s 
defender : somos 'llm paiz que vive debaixo do estado de sitio permanente, 
que não .pôde manter a sua Constituição, q ue não pôàfe garantir a propriedade, 
que nã.o pôde garantir eis direitos indi'vi.duaes, que não pôde garantir a liber-
dade da rr:anlfestaç;.ão do pensamento., que não pôde respeitar· o seu s-eme-
lhante! Que somos um paiz onde essas garantias 'periclitam e se imp.ede que as 
reclamações .se façam pelos orgãos competentes da imprensa! 

Basta, .Sr. Presidente, de actos de oppressão, ld·e desrespeito e de tyrannia! 
Esse imperio de viole ncias, essa volupia de perseguições -e de crueldades, esse 
desejo inconti-do de punir com• o calabouço, com as masmo.r-ras, com · os cu~i

eulos infectas, aquelles que não .pensam d e accõrdo •com os reentores do 
mDmento, é P·reciso que cesse para honra nossa! 
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Gesse esse l.'egim<On de odios, de desrespeito, d-e prepoten:cia e mandonls-
mo; acabe de voo essa ürgia ·de perseguições, essa verdadeira luxuria de cruel·-
dades! (Muito bémJ,· ntuit"o bem). 

SES!SÃO DE 17 DE NOv:EM.BRO 

O Sr. Adolpho Bergamini ('pa1·a uma explicação pessoal) (*):-Sr. Pre-
dente, quando profli.guei a co.nducta do gover-no por ter illegalmente offendido 
os direitos sagrad·os de um dos m a is illustres prO!fessores da Escoia Po.lyte-
ohnica, desta C'apital, obedeDi aos ixr.pulsos de minha consdencia, semp.re re-
voltada contra as injustiças que se façam, veruham ellas de o·nde vierem, .recairun 
so-bre quem l!"ecairem. 

O ardor do illust'l'e Deputado pelo 1 • districto, Sr. Nicanor Nascimento. 
ardor sempre votado para o detentor do poder, fez que S. Ex . assomasse 
á tribuna na defesa de um acto para. mim indefensavel e entendesse de irn-
pre'ssionar á Camara com a leitura de uns retalhos de papel, que continham,. 
no dizer de S. Ex., c6<pia de depoimentos policiae's. 

Revidei, co·mo do meu dever, para mostrar a este collega, que se con-· 
duzia, aliás, com a aggr·avante de ser jurista, a inanidade ·do valQr da .Prova 
policial, maximé, no momento em que ella é extorquida debaixo de coacção 
e de todos os meios de oppressão; e retorqui vantajosamente, não .porque 
em1ttisse conceitos meus, mas por me r..aver estribado em mestres que nos 
dão lições, a nós a mbos, e a todos aquelles que perlustram os assumptos. 
jurídicos. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Cumpre accrescentar que o Sr. Nicanor Nasci-
mento desconversou do assumpto; ao in vez de ferir o ponto capital, que era 
a suspensão do pro.fessor, referiu-se exclusivamente á sua detenção como 
cidadão. 

V. Ex., sobretudo, chamou a attenção para a illegalidade da suspensão 
do professor. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Não me escapou este ponto primordial, 
mas acceitei. a disoussáQ no terreno em que ,quiz collocaJ-a. 

Andei acertado, Sr. Presidente, e si de alguma prova á minha affi.r-
mativa eu necessitasse, tel-a~hia, plena, na oração do Sr. Nicanor Nasci-
mento. 

Agora, cumprindo um dever imperioso, vou tomar alguns instantes a. 
attenção dos meus dignos pares, para ler uma ca-rta, muito ·hQnrosa para. 
~im e que hoje chegou-me ás mão's, por.que a 14 do corrente não compareci 
a esta Casa. 

Diz a missiva, assignada por uma distincta senhora da nossa sociedade, 
a quem não tenho a honra de conhecer, mas que sei possuidora de todos os. 
dotes de caracter, virtude's pessoaes e intellectuaes, que honram as nossas 
patricia.s: 

"Rio, 14 ld·e Novemib-rQ de 1924 - Exmo. Sr. Dr. Adolpho Bel'gamini-
Venho agradecer de todo o coração a V. Ex., assim como aos Deputados Srs. 
Azevedo Lima e Henrique Dodsworth, a espontanea e nobre defesa que to-
mara m de meu marido, professor Ferdinando Labouriau, illegalmente sus-
penso pelo Govel'no de suas f:uncções da Escola Polytechnica, pena que 'só 
lhe poderia ser imposta pela Congregação daquelle instituto, que goza de· 
autonomia didactiDa e administrativa. Li com toda attenção o discurso de 
V. Ex. e elle me confortou no momento de angustia que atravesso. 

( •) Não foi reovisto pelo orador. 
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Li tam'bem com toda a attenção a resposta que pretendeu dar a V. Ex., 
0 Sr. Nicanor Nascimento na sessão de 12 deste mez. Li, e não sei com que 
palavras exprimir a V. Ex. o sentimento que experimentei pela intriga 
que querem estabelecer entre mim e meu marido. Tristes tempos são esses, 
Sr. Bergamini, em ·que a política baL"<:a ao ponto de querer trazer a des-
harmonia em um lar . Mas é em vão que serão empregados todos esses 
"truc's", de policia de aldeia, que pondo em jogo a nossa indignação para 
extorquir informações, não recua diante da villania de querer diminuir a 
meus olhos e aos o11hos .dos verdadeiros brasileiros o respeito e a conside-
ração de que é cercado o meu marido. 

Agradeço, todavia, o papel de heroína romana, estoica e valorosa, que o 
Sr . Deputado governista me quiz emprestar, não com o intuito de me ele-
var, mas com o fito de apresentar com.o um pusillanime e um covarde o meu 
marido. 

Onde encontrar covardia em um homem, que na Congregação da Escola 
Polytechnica; em ple·no regime n de 'sitio, ousou bater-·se contra uma moção 
de bajulação ao Governo!! Onde a pusillanimidade de um brasileiro que, 
desassombradamente, em bril·hantes artigos, baseando-se em dados scienti-
!icos, desbaratou a igrejinha da negociata do ferro. 'Fosse elle o covarde 
Q:Ue o Sr. Nicanor Nascimento quiz pintar e ter-.se-hia aco.corado na Con-
gregação da Polytechnica e teria feito conferencias de applauso's ao decreto 
da siderurgia. 

Acaso, ver-m·e passar em um autom()(Vel e n ão ter corrido logo .para a 
delegacia, prova alguma causa de indigno ou siquer pouco louvavel? Mas 
poderia elle su]:>por que o Brasil tivesse baixado tanto que fosse possível 
sujeitar uma senhora á detenção, obrigando-a ao vexame de pa!ssar muitas 
horas nas infectas salas da Policia? 

Aliás, em ma teria de coragem, nós temos, Sr. Bergamini, nos tempos 
da actualidade, uma dura experiencia! Na situação que atravessamos, a 
coragem para .quaLquer cidadão passa a ser ·uma t emeridade lóuca. A in-
dependencia se torna. tão indesejavel que até nos Pa'l'lamentos elTKJ. constitue· 
deUcto. 

No entanto, o medroso descripto pelo Sr. Nicanor Nascimento se apre-
sentou espontaneamente á Policia, sobranceiro, altivo, digno, q•uando viu 
que era preciso libertar o refem que a policia tinha feito . Elle não pó de, 
pois, de modo algum, ser considerado co.mo mn covarde. E apesar de ter-se 
o meu marido apresentado ás 7 1/2 'horas da noite, só á meia-noite foi que 
a Policia teve "a delicadeza extraordinaria", tão louvada pelo Sr. Deputado 
Nicanor Nascimento, de me restituir a meus filhinhos. 

Assim, pois, não p6de merecer nenhuma a tten ção o argumento do Sr. 
Deputado Nicanor Nascimento, com·parando o depoime.nto meu com o do 
meu marido . As minhas absurdas declarações explicam-se pela grande 
exacerbação de animo em que as ciroumstanóas me tinham collocado, e nada 
teem que se admire ou que se louve . O que reduziram a ter,no e me fi-
zeram ass1gnar não é nem a millesima parte do que · eu lá disse, porque as 
palavras me borbotavam dos labios em um accesso de indignação ·e de re-
volta. 

!Reiterando mais uma vez meus agradecimentos a V. Ex., subscrevo-me 
com toda a sympathia e .admiração. -:- Senhora Ferdinanào Labourialu 
Fill;.'(). 

SESSÃO DUD 18 DE NOiVEMIBIRO 

O Sr. Eurico Valle: - Sr. Presidente, não preciso formular um requeri-
mento para pedir á Camara ·a inserção, n .os seus Annaes, do manifesto que 
o Sr. Presidente da R€ publica, o eminente cidadão Dr. Arthur Bernardes, 
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ac~:~Jba · de dirigir á Nação, dá appello ao espirito. de ordem fei<to pelos Pre-
sidentes e Governadores de todas as nossas unidades federativas, da procla-
mação ao povo wptprovada na nossa memoravel sessão civica, de 15 de No-
vembro, dos discunsos n essa occa.sião proferidos por V. Ex., ·Sr. Presidente, 
e pelo honrado Sena dor, Sr. Antonio Azeredo, V·ice-Presidente Ido Senado, da 
entrevi..sta concedida .pelo nosso. su:prerr:o magistrado ao Jornai. do Oomnnercio 
e da oração do R ev. Gonego Dr . MacDowell, dita na solemnida.de r eligiosa 
com que foi commemorado o segundo ~nnive:rsa.rio da actu al Presidencia da 
R epu'blica . 

As palavras dirigidas â. Nação, S r. Presidente, no di-a em que commemo-
ra.mos o· 35° a nniversario da procla m ação da Republica, pelo grande brasileiro 
que está investido de sua suprema mag.i•stradura e pelos ohefes dos Estados 
da nossa F ederação e pelos Srs. Depu tados e •SenaJdores, por todos aquelles, 
emfirr:·, que podem fa.llar ao povo pelo povo, por.que são os que legitimamente 
o reiJTes·entam, os que lhe defendem o direito, os q ue lhe asseguram a tran-
quillidade e a paz, os que lhe m anteem a..s leis, o·s que l'he norteam o pro-
gresso, ;precisam ter uma larga repereussão, para que possam surtir os 
effeitos objectivados pelas n o:bres . idéas em que foram inspiradas. 

·E' .preciso que o sentido dessas ,penetre no animo õ.o nosso PO<Vo, se lhe 
transfunda na conscienci'a, a.fim de esclarecer os es-piritos perturbados, para 
irr:IPressionar, commover e fazer mesmo reflectir até aquelles que estão sendo 
victimas da louc ura e peri•gosa paixão das revo·luções. 

O manifesto endereçado pelo E xmo. Sr. Presidente da R erpubl!ca á Na -
<;;ão é de tão i-mpressionante eloquencia, que se sente, nestes dias amargura-
dos da nossa vida naci·onal, com 0 ·que nelle pa lpitar a aJ.ma do Brasil, do 
Brasil que quer viver, que q uer .trabalhar, que quer produzir, que quer pen-
sar, que quer m editar, que quer ser respeitado no conoorto das nações, e 
que, não sendo um pai.z de barbaros, tambem quer influir na civilização 
universal, com a rea.litzação de suas idealidades e1lhico-sociaes. (Muito bem) . 

• Nesse eXJpressivo manifesto vibra a propria consciencia d·a Nação diri-
gindo-se ao povo, orientando-o, pedindo-lhe justiça, soHcitando-lhe todas as 
ene1'gias para a -defesa. da ordem e da legalidade, dando-lhe a esperança de 
um porvi.r de felicidades. 

E' um documento de caracter, de altivez, de nobreza e de g.rande de-
votan1ento· á Republtca, no q ual o Sr . Dr. Artlhur Bern:vrdes re"V'Ellou uma 
corajosa attitude em defesa da ordem constitucion al e um g.rande sentimento 
de justiça, de tolerancia e de paz. •EHe ê, sobret'U\do, uma a lta a•pologia a. 
o·rdem. 

E s! elle apenas fosse isso, e nad'a m ais houvesse ne lle senão essa apolo-
gia, isso seria bastante pa,ra dar-1he um g.rande valor e uma immensa e 
profunda expressão . 

!Precisamos de ordem, ;porque sem ella não podemos viver, não ;podemos 
defender a soberania, m a nter a Jnde:pendencia, a unidade, o pro•gresso, a hon-
o·a, o brio, o patrimonio do· Brasil. Sem a ordem social e jurídica, tudo 
<Sossobra; dissolvem-se tod8JS as instituições; p erdem-se todas as conquistas 
li·beraes; desbaratam-se toldas as energias; o direito n ada. vale; ê iml)OSsirvel 
e existencia das leis; afunda-se o nosso patrimonio; di.~sora-se e esvae-se 
o caracter na fun esta entrepreza dos s:vques e das depredações porque t udo 
nauforaga na anarchia. O sentimento de ordem, Sr. Presidente, ê tão inhe-
rente á nossa natureza humana e social, que bem .pod€n1os dizer que elle 
é uma fórrr:a, uma ex.pr-=ssão odessa alta intelUgencia ..social de que fallam os 
sociologos, porque sem ordem não podemos absolutamente comprehender 
a sociedade. 

A or dem resulta da comrr:.un'hão do sentimenl:ü de socia.bilida.de e do 
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sentimento de j·u!stiça., que são, aJfinal, a ori:gem, o fundamento de todo o 
direito e das leis. 

A ordem publica e constitucional ê a ;primeira le-i, porque ê a :prim-o-rdial 
manifestação do direito. Os ~povos que não teem o espírito de ordem, que, 
a:o invez, são dom-inados :pelo espírito <la desordem, são indignos de viver 
(apoi ados), não podem :progredir e são inCaJpazes das grandes conquistas li-
beraes e jurídicas . 

0 .SR. BENTO DE IMIR-I.NDA: - São mentalidades reta.rdatarifuS. 
O >SR. EURICO VALLE: -.Sr. Pr·esidente, as palavras cívicas do Chefe do 

Executivo ao paiz honram a todos nOs brasilei·ros, ;porque são uma alta 
demonstração da nossa cultura politica e do v·alol' da mentalidade dos nos-
sos homens .publicas. (.Apoiado-s. M'U!ito bem,). 

A'hi estão, ahi vihram, i1rnranados numa .perfeita harmonia, uma fir-
me2ia de animo na defes<. d~ legalidade e um verda,deiro sentin:ento de to-
lerancia e de justiça. (.Apoiados). 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH: - De tolera:nci:a e de justiça, não apoiado. 
ü .SR. EuRioo VALLE: - De tolerancia e de justiça, repito. 
A proclamação ao povo, a:pprovada na nossa g>rande reunião civica, e os 

bellos discursos proferidos !POr V. !Ex., •Sr. Presidente, e p-elo honrado V.ice-
P-resid.ente do •Sena:do, .são ·eloqu entissimas eXJhortações ao nos·so ci.vismo, 
são lampejos do nosso patriotismo a illumin3Jrem as consciencias conturba-
d-as pelo veneno da mashorc-a. 

O appello dirigido pelos Presidentes e GovernadOTeS dos Estados - tam-
ben.. tem un::a. indlscutivel significação poli-t1ca, •Pois representa uma solici-
tação ao es:pirito de solids.riedade - de pensamento e de acç;ão de to'lios os 
cidadãos, no sentido de esmagar, e vencer, de oominar a rebellião, onde 
quer que ella lli:ppareça. E' U!ma mamifestação una de toda a Nação bras-i-
leira, que ê toda a população da nossa Patria, d esses 34 milhões de habi~ 
ta.ntes, que trrubalham e produzem, disseminado·s por todo o noss o 'ViUSto ter• 
ritorio, e que faliam po.r intermedio de seus supremos n:agistrados; e não 
essa minoria impenitente e ·revolucionaria, que nos quer entibiar com os· 
seus .gritos sedi.cio.sos de amotinados, como se ex:primissern a vontade do . 
paJz. (Muito bem). 

T a es são, Sr. Presidente, os documenws q•lk peço sejam inseridos na 
acta. de hoje coinO parte integ·rante destas rrupidas palavras, que sou obri-
gado a: pronunciar para justifi-car a n:inha solicitação a .Camara. 

Além do effeito que j á !Produzi:ram e estã,o a produz.U·. saneando o Bra-
sil do <germen das m·rus•horcas e das indisciplinas, outro mais alto, muito 
mais elevai!o ainda delles surte: é incu•tir, na consciencia de ca;,da brasHeiro, 
uma .grande conf-iança nos destinos do paiz. (Muito õe•rn; m1dto bem. O ora-
dor é cumprimentado). (*) 

(*) os dt~~cumentos :1. que se ref·eriu o orador estão tramscriptos na ses-
são do Soenado na n:esma data. 





SENADO FEDERAL 
•SESSÃO DE 8 DE NpVEM1BRO DE 1924 

O Sr. Muniz Sodré : - Sr . Presidente, o Sena<J..o bem viu que na sessão 
de ante-hontem desenvolvi aqui uma •Serie de considerações em que traçava 
o q'uadro ·negro, n:as infelizmente ve:rdadeir<J, dessa ·política odienta de reprec 
salia e vk>lencias, que tanto tem desgraçado· o paililó . 

0 SR. ANTONIO M<J'Nrz: - Apoiado. 
O SR. M<JNIZ .SoDRE': -No mesmo momento em que aqui me enunciava á 

mesma .hora, tal'Vez, entrava na Ca.rnara {los Srs. Deputados uma demonstra-
~ão a mais desse odio incoercível, que não se cansa, e cuja 'V'Oraddade parece 
que s e desperta e se aguça na razão directa das ·prop.rias victimas, immola-
das ao seu rancor . 

Refiro.-me, .Sr . Presidente, ao facto de ter havido uma autoridaue federal, 
neste opaiz, que se arrogasse a audacia de dirigir á Camara dos Deputados um 
pedido, não só de licença, para p.rocesso, co-rr..o de prisão preventiva de dous 
illustres .representantes do povo, S·rs. Azevedo .Lima e Arthur Caetan<J que. 
com tanto brilho representam a sua terra . Pedido, tSrs. Senadores,. doe prisãq 
preventiva contra <JS representa.ntes do povo! De prisão prevoentiva contra· 
membr<Js ua C'amara no período do seu .funccion8JID.ento! ! 

E' possível·, Srs . .Senado-res, que nós já tenhamos encorajado- tanto a au-
dacia dessa gente pelo descaso err_• .que vamos tendo as nossas prerogativa.s 
constitucionaes, pela falta de zelo com que defendemo·s os nossos melindres 
de punuonor e de dignidade, para que haja quem se rufoite á aventura de re-
querer a uma das Casas do Parlamento Nacional a prisão preventiva de seus 
membros, prisão que só deve ser •Concedida em se tratando de forasteiros e 
'Va.gabundos, isto é, de indlv.iduos que a justiça SUPIPÕe serem capazes de fuga 
ou de evasão; prisão preventiva, Srs. Senado.res, contra um representante da \ 
nação, em um regimen constitucional em ·que a :prisão só se ·pôde effectuar 
após <J l!>rocesso 'haver c hegado á pronunc!a exclusiva e rr_oediante um estudo 
meticuloso da Camara, afim de verid'kar se ha ou não fortes razões ou sérios 
!unuamentos de .responsabilidade criminal. 

Esse gesto do representa•nte do Ministerio Publi-co, autoridade da confi-
ança; immediata do Ch€1fe da Nação, bem revela que ainda S. Ex. não se 
cansou nos seus propositos e despropositos de operseguição aos seus adversa-
rios, e insiste na terrivoel obstinação de amordaçar a consciencia nacional, em 
todas as manifestações do pensamento. Não lhe bastou o sitio ete r-no, ultra-
passando todos os limites da legaJi.dade, impedindo que a iffi/Prensa se zr_ani-
teste contra erros e crimes de um g<Jverno que, com taes processos, vae sendo 
o coveiro de sua patria;. não :bast<Ju o esbulho de todàs <JS eleitos do povo, em 
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ben~ficio daquelles que tinham por si o capricho do Chefe ~5a Nação; foi ainda 
pouco qu~ o paiz, após tantas desve nturas, visse, p ela primeira vez, i-nstalla-
da na Republica uma CamrLra unanime, na época mais a;~itada da ]Xllitica na-
cional, em que mais estuavan~' as paixões politicas; uma Camara unanime, 
qua.ndo mais vivas e mais intensas eram as dlve rgencias com o director su-
prerr.o da politica nacional, com o Sr. ·Presidente da ~ublica, o· que vem a 
ser a mesma causa, neste momento, de condescendencias e tyrannias; uma Ca-
mara unaniinl, onde -não tivesse repercussão a opinião daquelles que n egavam 
ap.plausos ao Che.fe da Nação. A po.Jitica do arrocho não tem balizas na sua 
intoleranci:a. 

Não sendo !POSsível, por muito tempo, conter essa -força immensa - a re-
pulsa das consciencias honestas contra os desvarics do crime - na pro.pria 
Camara dos Deputados, unani:n-e, surgi-ram os protestos, as opposições, as cri-
ticas, os anabhemas a e'sta poJ.itica im·patriotica que nos vae approxirnando 
dos povos mais selv~gens do mundo. Mas é preciso ainda que os poucos de-
nodados, que preferen·.• interpretar a consciencia nacional, a se submetterem 
aos caprichos do Catt.ete, esses mesmos que não foram degolados, que não 
foram exc!·uidos do Parla-mento Nacio.nal, sejam agora castigados, inventando-
se contra elles responsabilidades crirr:.inaes, para, sem •nenhum processo, sem 
ner.huma demonstração de culpabilidade, sem nenhum documento que possa 
ao menos constituir ao longe uma sombra de suspeita, se decretar a exclusão 
do Congresso, afim de que silencie a consciencia que protesta e a palavra 
que se oppõe ao governo actual. 

O SR. ANTONio MoNrz: - O fim uni.co do pedido é ver si restaura a una-
nimidade perdida. 

O SR. MoNrz SoDREl': -Mas, Srs. Senadores, não é possível que nos man-
tenhamos nessa atmosphera de completa indi<fferença, contra a elim-inação de 
todas as nor.mas da democracia, nos conserverr:os impassíveis ante a prosti-
tuição das nossas mais caras instituições liberaes, contra o esbulho dos nossos 
dire itos mais sagrados, ante o descalabro do nosso reglmen e o vilipendio da 
nossa ;;>atria. Por isso essa ·po.Jitica -de odios vae ·provocan-do protestos e as 
condemnações dos rr:ais destemidos e dedicados correJi.gionarios do actual Go-
ver-no. Hoje, si lançarmos um olhar para o scenario politico nacional, veremos 
que os i-ndi.gitados responsaveis por movimentos militares foram quasi todos 
elles ou rr.uitos delles figuras primaciaes, em que se assentava o prestigio da 
candidatura do Sr. Dr. Arthur Bernardes, e que as vozes que se levantam ago-
ra na Camara dos Deputados, em opposição a S . Ex., são vozes de corre!igio-
narios seus, que com n:•uita dedi-cação e lealdade pugnaram pe!a sua eleva-
ção ao Cattete. 

De sorte y_ue não se póde dizer que seja o odio politico. o despeito partida-
rio que cream essa situação de opposicionismo ao Governo; é, ao conb·ario, a 
convicção firme e inabalavel dos pro•prios correligio.narios que vão compre-
hendendo que a poliUca .governamental poz em crise o paiz, impondo-lhe a 
contingencia de decidir-se ou por um apoio cego e imnatriotico ao Governo, ou 
pela defesa dos interesses vitaes da propria nacionalidade brasileira. 

Essa situação de arrodho, Sr. Presidente, - já tive occasião de áccentuar 
aqui - só tem como co•nsequencia o desenvolvimento cada vez maior de um 
n:·ovimento de victoriosa reacção . 

0 SR. ANTONIO !\10NIZ: - Muito bem. 
O .SR. ·M'O-Niz .SonREJ': - Não m e .cansarei, em nome dos interesses vitaes 

de minha patria, concretizando os sentimentos unanimes do paiz: não me can-
sarei de pedir ao Senado, pelo menos ao Senado, que é a mais aita co·rporação 
do mais importante dos orgams da soberania nacional, que seja, ao menos. um 
'Pai·adeiro a essa avalanche de miserias em .que se pretende enterrar a R epu-
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blica. O Brasi:l não póde apodrecer no charco immenso em que se vae de-
compondo. 

E' mistér uma reacção vidoriosa ·Contra essa gangre na Invasora, que vae 
dissolvendo todas as nossas energias, que nos vae envenenando .em to.das as 
fibras da nossa estructura moral e politica. 

Si! estamos no charco, lavemo - nos no banho lustrai do .nosso patriotismo. 
Deixemos as planicies. Encaremos de frente e procuremos galgar os pincaros 
das nossas montaruhas, illuminados p elo sol ameri•cano, que é um sol de liber-
dade . Deixemos aos crustruceos e aos molluscos a estagnação os pantanos e 
nos lancemos com firnneza e destemor para as corren tes crystalinas das cas-
catas sussurrantes no revolutear das suas quédas fragorosas. 

O Senaqo, encarando os genuinos sentimentos da alma brasileira, que não 
está ainda contaminada pelos miasmas deleterios dessa politica que é a nega-
ção de todos os nossos M!éaes, 'bem deve sentir que neste momento são t ã o 
grandes as nossas desgraças que já não é simplesmente a Republica, já não 
é sómente o regimen federativo, já não são mesmo os m ais e1ementares e car-
deaes .prin<!ivios da democracia que é mistér r eivindicar e deienãér. Mas o que 
.precisamo <> vreservar, nesta hora aziag,;, ile supremas e tantas desventuras, 
é a propria honra nacional, a nossa independencia de nação soberana, a 
nossa propria integridade de paiz independente, que marcP.a celere para a 
anarchia ou .para o protectorado, ou - o que ·é persp.ootiva mais t errível 
para o protectorado por meio da anarchia. (M1~ito bem; muito bem.). 

SEISSÃO DE 12 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bueno Brandão (*): - Sr. Presidente, ~·egressou h ontem a esta 
Ca.pital o eminente Almirante Alexandrino de Alencar, [Ministro da Marinha, 
que, como sabe o Senado, logo q u e conheceu do movimento de revolta qu~ 
se operou em parte Ida guarnição do couraça do s. Paulo, dirigiu-se a o encou'-
raçado Minas Geraes, c onseguiu alli chegar, tomar a direcção do moviment.J 
que devia suffocar, ·como suf1'ocou, essa condemnav'el rebeldia, apezar de 
ter siclo alvejada pelos revoltos:os a lan-cha que o conduzia. 

A hora adeantada da noite em que S. Ex . regressou a esta Capital, 
f!l!Cto que só hoje de manhã foi conhecido, ~1ão permittiu a o. Senado patentear 
s.eu reconhecimento ao bravo Almirante pelos incstimaveis serviços que tem 
prestado á causa 1da R epublica, notada mente este a nno, fazendo-se represen-
tar, por uma commissão, no seu desembarque. Entreta nto, .Sr. Presidente, 
ainda é tempo do Senado se desobrigar do cumprimento desse dever de genti-
leza e reconhecimento, tão grato aos nossos sentimentos de patriotismo, no-
meando, de seu seio, uma commissão .d·e cinco membros para dar as boas 
vindas ao illustre Almirante, e, ao mesmo tempo, apresentar a 1S. Ex. os vo-
tos de agradecimentos pelos. relevantissimos ,serviços que acaba 'de rprestar 
au Brasil e á Republfca. (Muito. bem) . 

São bem noto-rios os serviços desse illustre m arinheiro á causa nacional. 
Ainda agora todo o ISenrudo conhece e admira o desapego m a nifestado 

por S. Ex., partindo em perseguição do navio revoltado, tendo- em vista o 
cumprimento de seu dever - des.preoacu.pa,do das primeiras con sequencias 
dessa .revolta, cu:jos intuitos não eram conhecidos. 

Venho, Sr. Presidente, portanto, r equerer a V. Ex. que c onsulte o Senado 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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sobre se concorda na nomeação de uma <:ommissão de cinco membros, que, 
em seu nome, rupresente ao illustr.e Almirante seus cumprimentos, congra-
tulando-se <:Om 1S. Ex., que tanto tem elevado e ennobrecido· a Marinha Na-
cional. (Muito be-rn; ?n1tito bem) . 

O Sr. Presidente: - O .Senado -conhe<:e o requerimento verbal apresen-
tado pelo nobre !Senador por Minas Geraes. Realmente esta Casa reconhece 
os serviçoo prestados -pelo Almirante Alexandrino de Alencar, a sua bravura 
e o seu patriotismo, que conseguiu, in<:ontestavelmente, suffocar o movimento 
da Armada, que não tinha, como se pôde affirmar perante a Nação, um· ideal 
superior. Assim, est ou C€rto que o Senado dará o seu assentimento ao re-
querimento do nobre .Sena,dor, reconhecendo os serviços prestad-os pelo illus-
tre Almirante, que, incontestave-lme nte, não mediu os swcrificios que lhe po-
diam advir e que, apeza.r da sua idade, mostro-u o seu alto :patriotismo e a sua 
gra nde bra vura, a s-ua disci-plina e o amor que tem á sua classe . (Apoicu:Los) _. 

tAs stm, suhmctto o requerimento do nobre Senador á -c-onsideração do Se-
nado. 

Os senhores que o a pprovam, queiram levantar-se . (Pausa). 
Foi wpprovado unanimemente . 

S!IDSISÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Presidente: - Communico ao 'Sena do que, ha :poucos momento~. 

compareceu a esta Casa S. Ex. o illustre Ministro da Marinha, Almirante 
Alexandrino de Al-encar, que veiu agradecer ao Senado os cumprimentos e as 
feltcitações que, por intermedio da Commissão hontem designa da, a requ.e-
rimento do Sr. Bueno Brandã o, lhe enviou a propos ito do seu regresso a es ta 
Capital e do seu mnbre gesto, não trepidando em, e mbarcando no enc ouraç:Wo 
Minas Geraes, partir !em ·perseguição do São Pa1~lo, em poder oe alguns offi-
ciaes e de pequena !parte de m arinheiros r evoltados contra os poderes consU-
tuMos da Naçã-o . 

A:o velho e valente mari-nh!eiro, em nome do Sena,do, reiterei o sentir dos 
Srs. .Senadores, mais uma vez felicitando-o pelo interesse que ma.niEestou 
quanto á ma nut0.nção da ordem entre seus subordinados. 

·SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Lauro Sodré: - Sr. Preside nte, em dias !de Dezembro de 1910, 
quaiJJdo ia em inicio o Güverno do s audoso Sr. Marechal Hermes da Fonsec.a, 
a gente que labuta e vive nesta C a pita l, no seio da ordem e da paz. desper-
tou so•bresaltada. iE' que se a nnunciava {laira r sobre a -cida <l€ uma tremenda 
ameaça devi-do á attit ude e m que se ac hava uma das nossa;; gra ndes 11áos de 
guerra . O Co·ngresso deu-se pressa em acudir ao P -oder Executivo dando-lhe 
a medida e xtrem a do. estaJdo de siti-o. 

E' essa provide n cia singular, em toda a .parte rara, que nós já {!Onhece-
mos, a vive r em horas, em dias , em mezes· e até em annos. 

O projecto ia em andamento no Congresso Nacio_nal antes que a palavra 
inspirada e pa triotica do iSena,dor bahiano, que tão eminente era nesta Casa, o 
Dr. Ruy Barbosa, desarma sse a r evcJlta com o proje~to de amnis tia, o qual 
rapidamente foi votú.<lc. 
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Pois bem, Sr. Presidente, quando esse projecto de estado de sitio tran-· 
sitava por esta •ca.sa do Parlamento NaJcional, tive a o.pvortunidade <!e lhe ac-
crescentar uma emenda. A emenda que offereci a esse projecto em 1•0 de De-
zembro ·de 191•0 foi a seg.uirute: "Entre as medidas decorrentes da promul-
gação desta lei, não sE' co.mprehende a suspensão das immunidades parla-
mentares, asseguradas pela Constituição da R epublka aos membros do Con-
gresso Nacional". 

Essa emenda foi approvada n esta Casa .e n a outra. Mas <pareceria, pri1ntt 
jacie, que era uma d.isposição inutil na lei em elaboração . .Assim não pareceu 
aos jornaes mais autorizados desta Capital. 

De facto, uma folha que nesse tempo taJnta nomeada tinha, A ImtJrensa, 
redigida por um nosso ex-collega sempre aqui lembrado, assi.m fallava: 

"Os amigos. do Governo no ,senado deram hontem a pro·va de 
que o estado de sitio nã-o foi pedido ·por nenhum interesse mesquinh,) 
de par:tidarismo político, mas por grave necessidade social , acceitando 
a emenda do ..Sr. Lauro Sodré, que o .castrou , pela declaração de que 
ficav3im resalvadas as immunidades parlamentares. Fallando sempre 
com sinceridade e desaSsombro, devemos dizer que .consideramos um 
erro esse voto· do Senado. 

Nunca podemos con.ceber que o estado Ide sitio possa determinar 
a suspensão das garantias constitucionaes, que protege<m o individuo, 
e não possa ·sus·pender as immunMad·es parlamentaTes". 

Não era apenas essa folha; outro orgão da im.prensa cario•ca, O Paiz, as-
sim fa.Jlava: 

"O Governo poderá em virtude dessa lei prender e desterrar - a: 
quem - a toda gente, responde o Senado, menos aos r epresentantes 
da nação. Estes ficam ao abrigo desses vexmmes, desses interrogato-
rios, dessas reclusões. Ahi está um privilegio que não se admitte e 
que revolta o bom senso ... 

Querer inutilizar as .conspirações e determinar ao Governo que 
não suspeite de nenhum ·membro do Congresso equivale a dizer-lhe 
ou que não ·ha razão para o ·Sitio ou que os m e mbros do Poder Le·-· 
glslativo estão no direito de tramar a deposição do Presidente tda Re-
JPUbUca. O estado de sitio assim é absurdo e odioso. Não vale a pena 
dal-o . E o mustre Chefe da Nação tem o direito de perguntar se essa 
1ei exprime uma ajuda ou representa um gr-acejo". 

Ahi está, Sr. P<Tesidente, o · tom em que se pronunciava a imprensa por 
dous de seus principaes orgãos, A InJ4)rensa e O Paiz. 

Essa opinião, .sr. Pres.k!ente, •ap.parecia ampara da ·por pessoas ligadas ao 
regimen, .com responsabilidade nelle: tal era o Semudor •pelo Rio de Janeiro, 
Quintino Bocayuva, o graJTide me stre, o homem que deu á Republica e á .po-
lítica nacional essa ~omma extraordinaria de serviços, qu e recornmenda.m seu 
nome ·á estima das .gerações que hão de surgir. 

Pois. ·bem, Quintino Bo.cay>uva teve o ensejo de ·pronunciar-se sobre essa 
questão. Era de ouvil-o no Senado, voto divergente na Comm·issão de Consti-
tuição, Poderes e Diplomacia ao lado de L eopoldo de Bulhões e Franciseo 
Macha do, declarar-se ven.cido ma hO·ra em que esse representa-nte do oSenaJào, 
no project'J que a;,qui trans·itou, decretando o estado de sitio enn 1894, excluía 
taml:>em dentre as medidas que podioam ser abrangidas ao ser decretado o. es-
tado de sitio, na suspensão de garantias, exduia tambem as tmmuniades par-
lamentares, resalva.ndo os arts. 19 e ·20 da Constituição de ·24 de :F;evereiro. 

A palavra •dos membros da Commissão de Constituição, <Poderes e Diplo -
ma:cia era decisilva; a opinião que elles emittiam era effectivam.ente a mais 



-90-

natural e de accôr.do com os principias que carateri'zam a ConstituiÇão Jiberri-
ma, que é a nossa Constituição de 189•1. 

Assim fallou a Oommissão do Se-nado no seu parecer de 6 de Julho de 
1·894: 

"O estado de sitio não é·, não pôde ser, em face do :nosso Direito 
.Constitucional, um instrumento de oppressão e arbítrio, como talvez o 
seja em outros paizes,. 'Corresponde á suspensão das garantias como 
se fazia no anttgo regimen, não suspendendo em tempo algum a Con-
stituição, em .caso algum os rpoderes políticos da Nação, .não alcan-
çando as immunida:des dess·es poderes, orgams da soberania .nacional, 
mas attingindo apenas os direitos, as garantias individuaes, nos re-
strictos tenrnos e prazos do decreto ou ·resolução, que o declararam.. 

As immuni-dades parlamentares não são ·pr'ivilegi'Os pessoaes. 
Têm origem em razõ·es •dB ordem publica. São, como dizia Chaveau 
e Helie, uma garantia politica da f uncçãó legislativa. 

Na França, como na Italia, assim é: "Os membros do Parla-
mento não gosam senão das immunidades creadas .no Interesse da 
causa pubUca. Na Ing.Jaterra, onde gosam tambem de certos pr1vile-
gios pessoaes, todavia, aquelles que são consignados em nossa Con-
stituição são igualmente considerwdos de ordem .publi!ca e dos quaes 
o Deputado não· póde abrir mão. 

Portanto, não se poderia comprehender o funacio.namento do cor-
po Legislativo na duração do sitio, se este a;ff~ctasse as i!IlTiluni-da-
od·es dos arts . 19 e 20', porque a.ffe:ctaria, não privilegias dos Deputados, 
mas a ·propria essencia do Poder Constituciona l" . 

Este parecer era assignado •pelos Srs. Senadores Leopoldo de Bulhões e 
Franciooo Mac hado. As:oignou-o, porém, vencido o Sena.dor Quintino Bocayu-
va. S. Ex. acudiu á tribuna, não nesse momento, mas doutra feita, para 
dar a sua opinião, a:nnos decorridos, n estes termos: 

"De modo que, .quando sustento, co·mo outróra, que o est ado de 
s itio, tal como elle resul1Ja da sua ap.plicação entre nós, importa um 
interregno constitucional, quer isso dizer que eu me conformo pré-
viarrnente com o •despojo das immunidades .parla mentares., como me 
•conformo com a suspensão de todas as outras garantias constitucio-
naes, elementa.res, da vida civil, e .q·ue constituem o m.a:is precioso 
bem do cidaJdão, unico titulo, que ainda o reoommenda ao respeito 
dos povos, a Constituição que elles proprios votam para os seus Go-
vernos. 

"A Constituição não pô,de -prevalecer em retal-hos: não pôde va-
ler para um caso e não valer para outro. E quando se suspendem 
as garantias sociaes de um opovo livre por ef.feito da iiniPOSlçao su .. 
prema de grande necessi-dade de or>d·em publi-ca, parece, á primeira 
vista, que sedia mais do que contrasenso, seria verdadeiro attentado 
\i moral que no meio de uma socieàade privada por uma lei das ga-. 
ranti-as mais elementares d e um cidaJà:ão, pudessem acaso, sob a égide 
da immunidaàe par.liamentar, abrigar-se os que com justiça pudes-
sem ser cons~ãerados os mais, temí-veis e pern~ciosos inimigos da pu 
publica e da tranquillidrude geral". 

Eu não -lembraria, Sr. Presidente, estas opiniões pró ou çontra a maneira 
ãe e ntender a significação e o valor da providencia do estado •de sitio, senão 
para mostrar as divergencias -largas., que existiram e que opo·rventura ainda 
hoje existam, ao que ouço annuJJ.ciar e dizer, entendendo alguns que as im-
munidades parlame ntares ficam s ujeitas á regra geral, 111ão havendo excepção, 
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que se abra -para resguardar os preceitos en~.errados nos arts. 19 e 20 da 
Constituição R epublitcana . 

Mas, Sr. Presidente, nós, alguns annos antes, tinhaunos tentaodo no Sena-
do FederoJ. a decretação da provide ncia tida e havida por nós e por tanta 
gente como necessaria. Foi um projecto de lei, .que tive occasião de apr('sentar 
ao Senado, ·rezando assim : 

"Art . 1. 0 O estado de sitio declarado por lei (art. 34, n. 27, da 
Constituição da Republi.ca), ou por de.c!'eto do Poder ·Executivo (ar-
ttgo 48, n. 15, da Constituição referida) terá sempre limitações pre-
cisas de te·mpo e de espaço. 

Art. 2. o Entre as .garantias cons t it-udonae s que podem ser sus-
rpensas na conrformidade do art. 80 oda Constituição, não estão com-
.prehendidas as immunidades parlamentares de que tratam os a rtigos 
·19 e 20 da mesma Constituição, as. ·quaes nunca p(l<derâJo ser sus-
pensas. 

Art . 3. o L evantado o estado de sitio, ficarão immediata m ente sob 
a acção das autoridades e justiças ordinarias tooos os 'Cidadãos que ti -
verem si;do alcançados pelas medi-das de repressão tomadas na vigen-
cia <daq uelle r egtmen de exlcepção. 

/A!rt. 4 . o Revoga.on-se as dis·posições em cont-ra.rio". 
Este .projecto não valeu pela minha assignatura, a pri·meira .posta nelle, 

mas .pela dos outros Senadores, .que o subscreveram, taes. f-oram Esteves Ju-
nior, Julio Froat, Manoel Barata, Alvaro Machado, A. Azeredo, Thom a z Del-· 
fino, José Bernardo, G. Ri-chard, Almino Mfonso. Destes a.penas sobrevive .. 
mos tres: o Sr. Antonio Azeredo, o Dr. Thomaz De.lfino e eu. · 

E ste .projecto logrou parecer favoravel da s.ua COI1Ilmissão, ·composta dos 
Srs. Mendonça Sobrinho, F rancisco Machado e Virgílio Damasio . Entra.do 
que foi em primeira discussão, apresentou-lhe um long-o s ubstitutivo o Sr. 
Gonçalves Chaves, !Senador .por Minas Geraes, substitutivo que · foi fartamente 
emendado •pelo ISr. .Senador Ruy Barbosa. 

De sorte, Sr. P.resi•àente, que se conhecem as diversa.s opiniões do .Senadu 
no to·cante a esta ma teria, parecendo-m e, portanto, um ponto liquidado. 

Mas poderiam dizer que a questã o, por essa fôrma, não ·fi.cava fechada, 
não tendo havido, nem a o menos por lei ordinaria, uma resolução chra e ex-
pressa ~d o Congresso Na'ciona l. 

Mas nós temos m ais do que isso, Sr. Presidente; temos a palav-ra, que, 
mais do que nenhuma outra, vale pela .com·petencia que a Go·nstituição lhes 
deu: •é a ]Jalavra expressa do Supremo Tribunr,l, 

Antes disso eu diria que os que se arregi-mentaram na linha dos que en-
tendem que as garantias suspensas pelo estaldo de sitio abrangem as immuni-
dades parlamenta.res, invo·cam, de ordinario, a opinião do eminente commen-
.tador da nossa Constituição, João Barbalho. 

Effectivam.e.nte, 'foram estas as palavras que esse a1otavel jurista deixou 
.escri.ptas·: 

"Não ha fundamento nem necessidade dessa ex.ce.pção aberta ent 
.favor das :pessoas dos legisladores . Já não €Stamoll mais em tempos 
em que u= Ohefe de !Estado, um Jayme VI, quando se irritava com 
a opposição, fazia rprender os membros óo Parlamento que o conb·a-
riavam, e, .com a or ganização constitucional que temos, mais h a que 
r eC:eiar das .camaras o Presidente da :R epublka do .que ellas delle, 
dada a faJCuldade que ·ficou cabendo á dos De.putados., de o s u spender 
por uma simples maioria de ·votos, c onforme o art. 53, .paragrapho 
unico''. 
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A estas palavras poude o distincto e brilhante mem·bro do Supremo Tri-
bunal Federal, !Sr. Dr. Viveiros de Cas-tro, o·ppõr ~ sua autoriz:'!.da opinião, 
nestes termos: 

"IJa,ta vmvila, a critica absolutamente não procede, p10rquanto 
não se trata de um pri·vilegio p essoal e sim funccional,· a disposição 
incriminada não teve o intuito. de gara,ntir unicamente a incqlwmi-
da.de índ·ivíd<ual do rep-resentante, •e sim o livn::e exercíci-o de um 
dos orgãos da soberania nacional, - o Poder Legislativo - exer-
cício que póde ser perturbado, . não sóme nte pelo E xe<!utivo , como 
tambem pelo Judiciario ... 

iNão p·rívemos o Poder Legislativo da sua uni-ca arma defensiva 
- a immunidade". 

Estas palavras de Viveiros de Castro estão escri-p,tas no seu li'VTo sobre 
Dire ito Publico. E a opinião, que bastava ser õ'elle para ser tida como au-
to·rizada, estri-bou-a em La:ba.nd, Calvo Pierre. · 

Ma,s não é a opi.n1ão singular de um membro- do- Supremo Tribunal 
Federal; é a sentemça dada por esse tribunal; ~. já ago.ra, a juri-siJ'rudenc'ia 
firm3Jda, entre nós, para, de vez, fechar esta questão, deixando fóra de du-
vi\da que as immunida'<ies parlamentares não são e não podem ser suspensas 
pelo estaido de sitio. 

Desde 1:&9-8·, no periodÓ de trerr:endas lutas, aqui travadas, no campo da 
políti-ca, Lucio de Mendonça era o relator do acco-rdão- rn. 1. 073, de 16 de 
Abril desse a rmo, e nesse accórdão fi.cou .para todo o -sempre escripto o 
seguinte: 

" ... IOonsiderando- .que a immun:idade, inhe-rente á funcção de 
legislar, Íirl!POrta essencialmente á a utomomia e independencia do 
Poder Legislativo., de sorte que não põde estar incluída entre as ga-
-rantias co-nstitucionaes que o estado de sitio suspende, nos termos 
do art. 80 da Constituição, pois, de outro modo, si ao· Poder Exe-
cuti-vo !fosse licito arredar de suas cadeiras Deputados e Senado-
res, ficaria á mercê de seu arbítrio, e, por isso mesmo, annullada 
a irniÕ<:Jpendencia desse · outro poder polit:Lco, orgão, cómo elle, da so-
berania naciolllal (Constituição, art. 115), e o estado de sitio, cujo fim 
é defender a autori-dade e o liv.re funocionamento dos poderes consti- · 
tuidos, converter-se..;hla em m eio de op.pressão si não de destruição 
de ·um delles" . . 

Tenho :para mim, Sr. Presidente, .que a questão. posta neste terreno, 
invocada a jurisp-rudencia já firmada entre nós, não ha c-omo ·contra ella ar-
gumentar. 

Que f>! que v a le, effectivamente, em terras ·regidas por constituições li-
beraes e onde domina o reg:imen demo·cratko-; .que é que vale- a palavra 
da jurispérude ncia? 

Li em ho-ras de estudo uma das lições de Di-cey, no seu livro consagrado 
ao estudo das relações do direi-to com a opinião publica na I-nglaterra; e nella 
o no·tavel es·cri.pto·r trata da funcção judiciwria quando, de alguma sorte, le-
gi-sla. Elle se refere ao que, com acerto, apellida: - Dftreito jurisr)rrudencial. 

Diz elle: 
"1\l[eu 'fim, nesta lição, é, err: primeiro laga r, descrever os cara-

-cterísticos especiaes da legis lação judiciaria em suas relações com a 
o.pin·ião publica; e a seguir, tomando em mãos um exemplo parti-
-cular, rr..ostrar as mudanças operadas no direito r·elaHvo á p·rovrieda:OO 
-das mulheres casa-das B a maneira por .que o di<reito jurisprudencial' 
(judgeyn,ade law) pôde deterrnd-nar o curso e o caracter da legislação· 

pa:rla.m.entar. Como é sabido -de todos os juristas, urr.a grande parte-
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do direito 1nglez, e \haverá quem entenda assim, a sua melh<Jr p~te, 

é <Jbra dos juizes. Digamol-o em outros termos: essa parte toda 
consta das regras que resultam das sentenças prof-eridas pelos tri-
bumaes. Essa !}arte do direito não· !oram act<Js do Parlamento que 
a crearam; ninguem a encontrará no Statute Book. E' exclusiva-
mente a obra dos trihunaes: é de encontrar- se na collecção dos 
a•ccól'dãos, fructo da jurisp.rud.encia, da legislação judiciaria". 

E o notavel escril}tor, que no Senado todos conhecem m elhor .do que 
eu, - Portalis - teve oecasião ~:re escrever, quamdo pesou eomo factor n<Js 
destinos da França, nessa phase orgartdca e extraordinaria, em que se 
debateu o .Codigo Civil· daquella terra: 

"EI.n todas as nações policiada s, vê-se sempre em formacão, ao 
lado do sanctuario das leis e sob a v igilancia do legislador, um de-
posito de maximas, <]e decisões e de doutrinas, as quaes dia a dia 
vão sendo depuradas pela pratica e pelo choque dos debates judicia-
rios, accrescido sem cessar por todos os -co.ruhecimentos adquiridos. 
Isso é que sempre f oi oLhado como se-ndo mn verda<lleiro· sul}ple-
mento da legislação. 

Desejave l seria, sem duvida, que a lei [lUdesse .regular todas 
as materias . •Mas, na ;falta de textos ·precisos sobre cada assurr..pto, 
um antigo uso, constan te e 'bem estabelecido, uma sé·rie ininterrupt.o'l. 
de decis'ões que -tenhlam semreEhamça; -uma -o-p~nião ou umia ma-
xima aoceita, supl}rem a lei . " 

Nestas condições, •Sr . Presi•dente, ao ifallar das immunidades parlamen-
tares, parecendo que não deixou liquido o assumpto a 'llossa Constituição, 
e rque o n ão liquidO>u . nenhuma lei ordinaria, podemos ficar com a comvicção 
segura e certa de que, s i é verdade o que apregoam os mestres do direito, de 
que ha um direito jurisprudencial, poderr..os ficar na co-nvicção de que se 
trata de um assum·p-to li-quidado e !'esolvido. E então, em face dos que por-
ventura tenta·ssem violar essa garantia de direito, dizer que temos a lei,- .e 
com a mesma convicção- com que fallou esse personagem do gran-de escriptor 
e litterato inglez, em• face das a utO>ridades que sahisse rr.. {)os limites das leis,. 
dizer-l-he& :"Eu invoco a lei", - "I orave the Zaw" . 

Vae para dous annos, em dezem·bro de 19•22, eu apresentei ao Senado 
Federal um projecto d·e lei, até hoje sepultado na pasta ·de uma das Com-
missões, em que pedia que o Cong.resso Na,cio·nal rd~cretas·se a amni:stia a 
todas as pessoas que, de qualquer maneira, tivessem tido parte nos factos 
occorridGs ·nesta C'al}ital no dia .5 de julhG desse ·anno, ou em qualquer sue-
cesso verificado aJJ.tes .ou depois daquelles factos e que com e lles l}udessem 
ter relação, em out-ros pontos do territorio da Jtel}ublica. 

E ' possível, !8-r. Presi·dBnte, que alguem que ;me tivesse dispensado bon-
dosamente a sua attenção, .que outros que tivessem ti-do a paciencia de lêr 
as palavras por mim aqui pr-oferidas, é possível que se recordem dos termos 
em que esse projecto foi fundamentado. Fil-o, dirigindo um ap·pello ao Sr. 
Presidente da Rel}ublica, aos seus se-ntimentos elev·ados, á bondaúle de seu 
coração affectivo, sabendo que S. Ex. é, nesse ponto, uma natureza delicada. 
Dei a • pulb-li'co, li da tribuna. do Senado a ca-rta dirigida por mim a ;S . Ex . , 
em que me referi aos !actos occorridos n esta Capital e á situação err: que se 
encontravam as victimas desse sul}posto. crime, -salientan<!o a situação espe-
eial dos alumnos da Escola Militar, essa mocidade generosa e a lNva, que 
não entraria em um movin1ento dessa natureza, movi1d·a pür sentimentos de 
an:bição o-u [lor cobiça de mando, mas levada - bem ou mal levada - u•ni-
oo.mente pelos seus sentim€ntos de amor á Rel}ublica e pelo anceio de lhe 
ser, c:Je alguma c o usa, util, pela ·sua acção . Nessa ca-rta, dirigida ao Presi-
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dente da \R.epublica, e ,que tornei publica, eu dizia: " E, ao ver a lista dos 
que são colb.idos pelos i-nqueritos policiaes, em taes casos não é certo que â 
acção da Justiça, ás mais das vezes escapam aquelles sobre .quem pesariam 
as maiores culpas? O futuro de todo esses moços, a ventura de todos os- la-
res , para onde elles voltaram d esanimados, depende de um acto dos poderes 
publicas, que valerá. .por uma lição, mostrando que !fica bem aos que ven-
cem estender a m-ão aos vencidos, quando são todos f ilhos da mesma pa-
tria, ·querendo-a com o m esmo amor, em.penhados em ibem servir a Republi-
ca, err~'bora a lguma vez pareça a uns que acertam, seguindo veredas que 
outros teem por erradas, e a·rrUJstaJàios a lutas determi·nads' por paixões, que 
os animam e levam a correr todos os per igos e aJiftrontal-os, conve ncidos de 
que essa é a -linha ,que lhes traça o dever . Acertou quem disse que a amnistia 
é o remedio graças ao qual se consegue o apaziguamemto dos espíritos, a 
cicatrização da-s obagas e o adormecimento das vinganças, o que se não teria 
podido obter nem ldlo rigor das perse·guições, nem do temor do supplicio , 
Nas ma.is tremendas lutas, ·coube á. clerr:encia a,cabar a obra das pros·cri-
pções e do cadafalso" . 

Eu, nesta hora, Sr. Presidente, em que ha na a lma naciOIIlal um can-
çaç:o '·Por essas lu.tas diutumas, em que se vão arrasta-ndo durante tão longe, 
espaço de tempo; nesta hora, me ;pareceu acertado o aJppello que desta ca-
dleira eu dirijo aos m•embros desta Casa, ·aos ,que vivem approximados do 
·Sr. Presidente da 'Republica, par·a que, de accõrdo com S. Ex., encontrem 
a larga vereda, que, aos meus olhos, é a um.ica capaz de conduzi~r-nos nova-
mente a u.rr:a situação de pa:z, tr<J.nquillidade, de ordem e de socego! 

0 ·SR. BElNJAMIN BARROSO; - Apoia<Õo, 
O SR. LAURo Somru: - Não t enho a~nda ihode, ;Sr. Presidente, motivos 

para descrer dos sentimentos do Sr. Presidente da Republica. Não me diriji 
a ·S . Ex. ccimo a u m adversa.rio e, ainda menos, como a um inimigo . Ao 
lado de S. Ex., é certo •que m ilitei um dia. 

Foi puibUcada a carta, por mim escripta ao Dr. Ep.itacio Pessoa, n a pre-
shl.encia da Republica, então, 11a qual deixei expr•essos os motivos que me 

. levara.rn a tentar uma outra s olução, que não fosse a que nos estava reser-
vada, podendo vrever, con1o a S. Ex. a n nunciei, os perigos que nos amea-
çavanJ ·e a .grave situação .que aos meus olhos se me desenhava e que nos 
ia=os defrontar, como defrontamos. Ainda assim, pela car ta, cujos fragmen-
tos a,cabo de ler, carta, lida aqui, por mim dirigida ao Dr . Arthur ·Bernar-
des, é ifa,cil de ver que se 111ão m<>dificaram os meus senti.rr..entos para com 
S. E.'é., rurredado de S. Ex., .porque ITe permitti a liberdade de voto-, dado 
como Senador da Republica, em questões que era.In para S. Ex. capitaes 
e que á minea orientação, porventura mal dirigida e mal guiada, pareceram 
erradas . Tend<> de dar o meu voto, nessas questões, q u e oS. Ex. queria que 
seus amigos amparasserr:, a começar peJ.a chamada lei de liberdade de im-
prensa, eu fi<'>ixei claro os motivos por que de S. ®:x. fiquei arredio, sem 
que mQdifkasse os meus sentimentos de ordem pessoal ainda . 

Quero dar uma ;prova mais ·desse sentimento, quero trazer ain·da um 
testemunho de que e u anteponho a quaesquer interesses de ordem subalter-
na os grandes intEJll·esses d...<t Republica, que outra cou sa. não m·e preoccupa 
nesta hora, tra;zendo a pu,bJi.co u rr:· docume.nto ,ó)e meu pun!ho, a carta que, 
em data ·não remota, dirigi a S. Ex., o S·r. Presidlente da Republica . 

Era um comm<'>ntario aos ac011tecimentos de agora, e r a ainda um ap-
pello a S. Ex., pondo bem claro o que me parece que seria o melhor ca-
minho a seguir pe.Jos que amam a RepubJi.ca e querem 'bem servil-a. 

A carta corr_eça co.nifessando um aggravo, mas não ha nella palavra 
que valha :por um desag-gravo, n enhuma referencia que não seja para com 



s. ''Ex;. Fespeüosa.; nenhuma palavra que não seja para com S. Ex. a de 
quem podia ser tido e ihavido como amigo e não como um advet·sario . 

.A carta é Ide 24 de setembro ultimo e assim diz: 
"Rio, 24-IX-~·24 - Exmo . .Sr. Dr: Art·hur Bernardes. Sauda-

ções : 
A conduota que para com1r.igo tiverlllm os a migos de V. Ex., 

mais doceis aos seus conselhos, é causa de só n1c resta-r o recurso, de 
que lam.ço mão, escrevendo estas linhas a V .Ex. · As palavras aqui 
escri-ptas traço-as sine ira a.c st-ltwio. 

No rol ..S.os brasileiros, que a decretação do estado de sitio facil-
mente permittiu que fossem enclausurados, está o Dr. Edmundo Bit-

; com:t, jornaLista intemerato e destemeroso, que na sua vida já longa 
e agitlllda de iin[>rensa, tem a.ttrahido -contra si desque·renças e 
odios, grangeando, de pat· com isso, g:rand.e numero de aiffeições, 
porque, .como todo -horr.em de luta, tem feito ao lado de actos, que 
a lguns apontam como males, não pequeno numero de beneficios . 

Este nosso compatriota, mal ferido na lma ·pela perda de um 
querido .filbo, e, ainda mais, descrente de qualquer acção que lhe 
fosse dado exercer no campo da política, entrando nelle com a arma, 
que sempre manejou nas lides jornalísticas, por completo se arredou 
de tudo quanto poderia envolvei-o e1_ll co-ntendas, recolhido ao seio 
da família, no recanto do Estado .de São Paulo, onde tem a sua fa-
zenda . E lá vivia dias de calma e de soe-ego, á !heio a quaes-quer 
combinações, que concorressem para ,preparar a tremenda revolta mi-
lita.r, q'lle irrompeu em S. Paulo nos vrimeiros dias ele julho, e que 
t antos males tem causado á nossa patria., semeando a ruína, os in- . 
lfortunios e a morte, levando dores a tantos lares. 

Como dar um .quin'hão da culpa por taes successos a quem não _ 
tem na consciencia o mais leve peso, nem sente feril-o o aguilhão ua 
mínima falta? 

Estas linhas são um appello aos sentimentos de V. Ex. Não é 
uma suppUca a pedir um acto de clen:encia. Eu IIlão seria capaz de 
fazel -a, n em o 'brasileiro, por amor de quem ·fallo, o receberia co·rr.o 
uma graça e uma obra de misericordia. 

Mias é a palavra dita ao primeiro magistrado da Nação por 
.quem se sente movido pelos impulsos (!)e uma consciencia sempre 
orientaJd.a, para o bem, no intuito de obter que se faça um acto de 
jus tiça, restituindo ao goso de sua liberdade quem della está pri-
v-ado ha longos dias, e em condições de sof.frimento coino se me-
recesse -pena aggravada por enxovalho e depressão . 

Mas ninguem estr.am.·haria a;gora o tom, em que a V. Ex . eu fali o, 
sabendo que a minha voz, por n:enos autoridade que tenha, não a 
ergui nunca sinão para prégar a políti-ca de tolerancia, oppondo-a 
aos que aconselram odios e vinganças, sentimentos que nunca ficam 
bem aos que governam dentro ~as raias do direito· escripto, guiados 
pelos sãos preceitos da moral positiva, o.pp.ostos pela sua conducta 
aoo que, pon{io-se fóra das lindes traçadas pelas leis, em revolta, 
são arrastados a actos de v'iolencias e a crimes. 

Aos republicanos hem inspirados impõe-se-lhes, como um de-
ver, o ap·parelhar dias melhores para a nossa Patria, impedindo que 
dentro della vivamos eternamente sacudidos vo·r essas -correntes, que 
nos ·dividem e retalham, pondo, uns em face dos outros, os brasi-
leiros, como si o mesmo abençoado céo não os cobrisse, e não foss& 
commum o solo, que p·isam, e a qual os ·prende rr: · a todos os mesmos 
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sa-grados aftfectos, charitas :Úakii soli, para lembrar · a linguagem do 
grande Bossuet. 

Sempre entendi que acertam os que governam, seguindo es3a 
política· de moderações e de :prudencia, dea,nte da qual se correm pe-
nitentes os promotores de desordens, contra quem seria errado o uso 
de _processos violentos, mesmo quando pareçam praticados sob o am-
paro -diaS le is. 

Nunca fica rr:al á autoridade consciente da sua fo·rça o emprego 
{1-e meios brandos, só permittidas, em casos extremos e rapidos mo-
mentos, as medidas de rigor. Nllis relações da vid-a interna de cada 
povo, como .nas relaçõ.es internacionaes, é bem que as luctas á mão 
armada sejam apenas a ultwna raUo, dea.nte da qual não. hão de 
parar •hesitantes os governos para manter illeso o principio da au-
toridade, mas até onde todos os bons governos custerr: a chegar, 1110 
empenho de impedir que a lei se defenda com a illegalidade, prati-
cando actos, qu e violam todas as g-ara,ntias de d'.ireito, que as C"ons-
tituções criam como causas sagradas. 

E ·r:ros, não podem deixar de commettel-os os que mmudam e 
governam. 

Felizes os que possuem essa virtude de tolerancia, para soffre-. 
rem resig·nados a criticá severa e justa de acto.s seus, ven:ha de an:i-
gos ou adversarios, ás vezes -a:paixonacJa, injusta, cruel, movida po1· 
espíritos desa.quietados e incontentaveis . 

Ao homem publico o que pôde fazer .que desmereça, á vista pro-
pria ou a lheia, não é erro em si, mas a consciencia de o haver p-ra-
ticado, o proposito rnani·festo de violar a lei,, ou faze-r damno aos seus 
concidadãos, ferindo direitos e su poprirnindo regalias d.adas a todos, 
sem distincção de nacionalidades nem de crenças. 

Releve-me V . Ex . o tom, com que Jivrerr.ente lhe fali o, sem ou-
tw fim -que não .seja pôr um pouco do m eu esfDrço p-llira que menos 
i!l'lcertas e perigosas me pareçam as· v ias, por onde sejam conduztdos 
os negocios <lia Republica, pelos quaes somos todDs res·ponsaveis . 

.Nem este escri.pto iria ter ás ·rr:ãos de V. Ex . , si eu ·não désse 
credito ás palavras dos que exa lçam as qualid·llides pessoaes de 
V. Ex., para es·perar que 11s seus ouvi-dos se não. cerrem a opi;niões 
assim expostas sem rebuço, e a dizeres que destQam d-os que V. Ex. 
está habttuado a ouvir. 

Quem põe sob estas li-nhas o seu nome é um lwmem de almu. 
limpa, procedendo de 'boa fé. 

Compatricio e criado. - LCLuro Sodré". 
Bem é de vêr, Sr. Pr('-sidente, que não me arredei - estas palav-ras o 

confiJ:unam - da linha de conducta que m e tracei para seguil-a. em face d(} 
Sr. P1·esidente da Republica. E, ao recordar, a gora, um n:omento da i110ssa 
vi da opolitica, nas vesperas de cornmernorar a glodosa data de 15 de no-
vembro, não me parecia q_ue houvesse rneJ.hor opportunidllide que essa para 
.que os que venceram, na phrllise do escriptor, soubessem bem ven cer, esten-
_!lendD as mãos aos vencidos. 

Acertou de dizer o .homem que era um poeta e um phi!osopho. E é 
certo que poude delle escrever RenDuvier quandD poz err.. publico um livro, 
"Vl,ctor i-Iugo plhilosop1ho e Victo·r }rugo poeta", acertou de dizer esse hQ-
mem, que era um philosopho àobraodD, de um grande l}Oe ta; {) mai-or poeta 
do seculo passllido, em F ramça, "que as ·luctas civis entram por tod-as as por-
tas e só podem sahir por urna: a da clemencia". 
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Estes senti-mentos, S1·. Presidente, não f icam s inão -bem âs nossas a l-
mas de brasileiros. 

Eu lembraria o facto occorrido corr.. Floriano Peixoto, da ho·ra em _que 
para . o 'campo, .que pederia ser um cam].}o de batalha, se dil"igiam as hostes 
republicanas sob o commando •&e Deodoro da Fonseca e sob a inspiração do 
espírito desse e:x,traordinario 'brasileiro que foi Benjamin Constadl t ; e u lem-
bl•aria o que occorreu- e ntre . o Ohefe do Poder Executivo desse tempo, presi-
dente do conselho, que extranhava a condu.cta de Floriano Peixoto, porque 
não ia ao encontro do exercito em revolta, para co11tel-o e vencei-o, dizendo 
então a Floriano que essa não Unha sido a sua conc1 uota nos cam:pos de 
batalha do Paraguay. Então, o glorioso general e cidadão· poude dizer ar; 
presidente do conselho: "sim; mas lá a lucta era · contra inimi.gos da nossa 
Patria. e aq<Ui: seria uma lucta entre ·brasileiros e brasilekos". 

Essa lucta entre brasileiros e brasileiros. é qu,e seria p:u·a ~ós uma 
legitima aspi·ração (]al-a por finda, abrindo uma nova ·éra de tranqui!lidade e 
de paz e de socego. O p.rini.eiro a co•lher os fructos e as glorias dessa so-
lução seria o prime iro magistrado da Naç.ão, .o Sr. Dr. Arthur Bernardes, 
que ligaria seu nome a um acto, que, se 1ião fosse de clemencia, seria um 
acto de justiça, restabelecendo a paz, a tranquillidade, o socego e o riso nos 
lares, 1hoje envolvidos pela dôr, pelo desespero e pelo Iucto . (Muito bem; 
?nuito brtm. O orad.o?· é cumprinwnta.do). 

SESSÃO DE 17 DE NOVEl\'ffiRO 

O Sr. Pires Rebello : - Sr. Presidente, solicitei a palavra para requer Br 
a V. Ex. que consulte ·o S enado sobw s i permi<tte a inserção ·no Dia?·io du 
Congresso dos docume ntos qu>e tenho em mãos e são Qs seguintes: Maniifesto 
do ·Sr. IPI'EIS!dente da Republica, dirigido ·á Nação Brasilei·ra; entrevista do 
mesmo IS.r. Pre,s·i-clBnte da Republica a,o Jornal do Oomntercio; m~nifesto dos 
Srs . Presidentes e Gov'ermadores do.s Estados e a narração d-o ocoorrido na 
sessão cívica realizada na Camara dos IDe>pu.taidos; a 1.5 do corrente, discurs·o 
pronunciado pelo Sr. Conego Mat!-Dowen e as pa.!avras dirig·idas pelo Sr. Pre-
sidente da Republi.ca á mocidade do Brasil . 

São documentos estes, Sr. Presidente, -ele tão alta r elevan·cia, contêm em 
si tão importantes e tão sinceras palavra~, 1que não seria justo deixassem de 
figurar ,nos Annaes do Senado. 

Não preciso aidduzir quaesquer considerações para jUStificar este meu pe-
dido, porque os· documento~ a que me refiro Sc'io conhecidos d e todos os 
Srs. Senadores e certo estou de que s.s·. mEx. ooncordarão com o pedido 
que ora faço. 

ISull:Yrnetto, portaruto. a V . Ex., Sr. Presidente, o meu requerimento. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Pires R>ebello a<~a.ba de .requerer ao 
Senado a inserção nos Annaes dio Ma.ni1lesto do Sr. Pr-esidente da Rep'llblica, 
di·ri.gido á Nação Brasil•e1ra; da entrevista concedida. ,pelo mesmo Sr. !Presi-
d~mte da Repulblica 3Jo Jornal do Oo1n-mercio; do .manifesto dos Presidentes e 
Goverilia.do-res dos Estados; do oocorrido na sessão cívica realizada. n a Camara 
dos Deputados no dia 115 do -corrente; do discurso pronunciado pelo conego 
MaciDowell e das p~.lavras di.rigi{ias pEJ!o Sr. IPresid.ente da R epublica á mo-
cidade do Brasil. 

Os !renhores que appr.ovam o requerim-ento de S. E-x queiram levantar-
se. (Pausa. ) 

'Foi ap·provado. 
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· ~·A' Nação - Ao -terminar o segundo anno do meu período de go·ven1o, 
j'll!)go opportuJto, deantJe dos tristes factos da àctualidade, dirigir-me ao povo 
brasileiro, c ujo voto me collo~u neste alto posto e cujo apoio ~ã;o ·ine tem 
:lla!\ta4>, aJtravés d e todas as agruras, para o desemiYenh.o das minhas árduas 
funcções. · 

Essa op.po'!'tunidad6 se denuncia pela conv·eniencia · de dar ao pÜv'o, com 
uma ra,pida amaJyae da situação, a se~rança de q'I.Le o Governo está no fir-
me :proposito de manter a orüem .publica, sustentar · o pri,nct:pio da autoridade 
legalmente constituída e garantir traruquiNidade a,os lares e ãs classes tra-
bal!hadoras. 

Desde o dia da minha pusse, q·ue se realizou e.ntl'e flores· e acclrumações 
po,puJares nesta Ca:pitaJ e em todo o .pruiz, teruho posto todo o meu empenho 
em não desmerecer da honrosa confiança dos meus concidadãos .. 

Desde· 15 de novembro de '19.2·2 estou inte.1ramente devolaJclo aos altos in: 
teresses nadonae!S, cuja guarda lille foi entregUte. 

Lniciando o meu Governo em um :I:I1Wnento de graves dJffilculdooes, como 
ainda não se havia apresentado no regimen repubUcano. não se me entib.iou 
o Mlln:lo UJm só instante e me d'ispuz a à'efrontail-as com patriotismo e a 
venool-as com Segu!jança. 

· A situação fiJlanceira reclamava cuidaJd.os especiaes, como condição de 
norirna.Jidad'e da vida economdca e go~rnamental do paiz. Puz, ·dOI>de logo, 
em equação os dados do rern.eroso ·pro'bl•êana e propuz-me a resolvei-o por um 
conjunto •de medida·s, que tiveram inicio de execução na observancfa de rigo-
rosas economias admin'istrativas, die v;igil'amte e severa fiscalização na arre-
cadação das nendas, na creação do Banco Central de Emissão, no exame me-
ticuloso de todos QS· males q'l.le nos assediava:m, medidas essas que deviam 
ter remate na l'ellJ!ização d'e um emprestimo indispensavel á co·nsolidaç~ da 
enorme divida fluctuante qUJe pesa sobre o Thesouro e prejudica as classes 
productonis do paiz, e na normàlizaç,ã;o · da vida financeira, pelo eq-uililirio 
orç.amentario, para o qual caminhavamos com segmva.nça de exito. 

Outros proiblema.s de grande relevancia fora.m eX:annLnados, muitos · re-
solvidos e muitos em via c1e solução: .:::_ a siderur.g ia ríacionaJ, a renova!}lo 
daS 1.in.Ídades da Marinha de Guerra; a marinha mercante, as" necessidade<> 
do Exercito, a boa distribuição da ·Justiça, o ensino secundario e superior, o 
regimen pe.nitenciarió, a 31'3SiSitencia aos menores abandonados, o melhor po-
Héiamento desta Capital, a ampliação dos ·serviços dit, Saude Publicá, o pi·o-
blema hospitalar, os serviços diplomaticos e consulares, os nossos interesse€ 
inte1·nacionaes e o nasSIO .presUgjo na Sooiedad.e das Nações, a organização 
da contrubiliclade fLnanceira, o mtnuci<isto estudo da organização orçaJmentaria. 
a tranqui.Jlidrude po1itica dos 'Estados, a. carestia dos meios de subsistencia, a 
e1·eação dos orgãos d'e defesa da Prop,riedade Industria l, a protecçãó ·ao tra-
bal-ho com a creação· do Conselho Nacional do T rabalho e . das Caixas de Apo-
senta!dorias de Ferro-viarios, a vrotecção ao cmrrmer.cio e á i.ndustr~a com a 
c.reação do ConseJ.ho Suiperior do COommercio e Industria, a defesa da pro-
d1Icção nacional, o fomento da cultura ele algod~o e de O'lltros productos, a 
·protecção ao aarvão na.aional e a varias industrias, a remodelaç:ão .do ensino 
profissiona l technico, a def.es·a das culturas· 100ntra as pragas, a ~uta coJltra a.s 
epizootias, a questão doo melos de transporte, o ,prolongan1ento das lin:has fer~ 
r eas, a acquisição de material rodante, o prolongamento do Cães do porto do 
Rio de Janeiro, a oontinuação das o/bras contra as seccas, o augunento do 
abastecimento de agua á Capital da Republica, e melhoramentos dos se'rviços 
nos menores detalhes àa. adm.iilistração, foram objecto de preocoupãç?-o Con-
stante do m eu Gove rno nest·es dous annos decorridos.-
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A,pplicando as Jeis .e auscultando as necessidades naoionae5, assumi a 
~esppnsa.btlidade de expôr ao Congresso Nacional as razões .que me iev<U'am 
a preconizai- a reyisão dE\ alguns preceitos da Oonstituição, com o intuito de 
ser mantido, em sua wr;eza, o espírito do regimen, llvre dll. corru.ptela das 
interi>retações da lei fundannental, e de serem attendidas novas exigencias da 
nossa c ultura e da nossa deresa, .que a Constituição não podia ter pre"-isto. 

Foi em meio _ dq=.s pr,2occupações e trabalhos, com interesse· pela feli-
cidade do paiz, que o meu Governo teve de l!IUUdir á ·defesa da ordem, pertur-
bada pela rebellião .que, tra.m.ada e preparada por imp8nitentes e irÍjustos 
adversarios, ex·plo:&iu na rica cn;piial do .Estado ·de IS. Paulo, e::tendeu-:se a 
outros IJOntos do terrillorio nacional e culminou na vexa toria e degradante 
rev.olta de parte da guarnição do encouraçado São Paulo. 

O insuccesso dessas impatrioticas tentativas, graças ao concurso das for-
ças arma das da Un'ião e dos Esta&os, CQ.nscientes dos seus deveres, e á repulsa 
do povo brasi:leiro, cons~'li·ente doo seus interesses, não impede que o me;smb 
espírito de odio e de ambição procure continuar na sua infructif.era e ne-
gregada obra. 

O Governo, port1m, estú vigilante e élis]JOsto a c·umprir o seu dever- pri-
mordial de delle.nd'e>r o reg:imen, e ha de cumprH-o, emquanto Deus me der 
vida e alento para, correspondeJ1do á .confi.ança da Nação, asSI€-gurar~lhe a 
tran.quillidacle, o presti-gio, a jntegridrude e a Constituição que ella adbptou. 

Na da .enfraquece o meu ani:mo, . pois me domina o caracter o sêntiniento 
dos deV€-res do m:e.u Cllil.'go e me alenta o esph·iJto o c'Onfortador apoio- dos 
outros poderes nacionaes, dos Governos dos Estados, das :forças wrmad:as e 
do povo sensato e 'ordeiro da . min,ha Patr'li.a . 

O momento ·exige ,que eu falle con1 "'lareza ao p.a iz e e,nfrente ·com· it·an-
queza as causas apparentes e allégadas dos movimentos subver,ivos, Já .que 
as causas reaes, não co-nfessadas, .são a a1nbiç;ão desregrada do Poder e . a 
posse do Thesotiro publico, como resulta dos proces·sos de saque e de · roubo 
que, de par com o. emprego de .batalhÕE-s de mercena.rios ootrangeiros, ades-
tra-dos pela ,grande ,g:uerra, !foram pela primeira vez ·usados, para vergonha 
nossa, na historia das n-ossas revoLuções! 

As paixões mal extinctas '!la camprunha presidencial, cujos indignos pro-
·QeSSO.S não ·podiam deixar cb gerar frutos indignos, foram o fermento culti-
vado pela desvairada rumbiçáo, mo momento em q·ue, e leito pela vontade do 
povo, me dedj.cava, eom serenidade de animo, ao desempenho das funcçõ·2s 
de Presidente da Hepublica . 

Entregue a :sorte dos rebeldes de 1922 ao Poder Judicia rio, em cuja nobre 
acção .nenhuma interferenda tem o Governo, esq·uecera o Presidente as in, 
jurias feitas ao candidato, tanto que -áque·lle começaram a prestar aPoio ou, 
pelo menos, a'Catam!ffilto, valiosos elementos que a este haviam combatido. 

· E' certo qu.e, !lil'eSl'TIP e n t regues á ju-stiça, continuaraan muitos dos rebel-
des de 192.i a conspirar contra o Gov·erno, no ínterim·, onde se ou:mltaram, 
n'O estrangeh·o, o-nde se asylwra m, -e a té nas proprias prisões, onde era tanto 
o ~r<'lten~>'O odio ou ri·g-or 'do Governo que muitos conseguiram <fugir e ir oega" 
nizar o plano e d·i•ri.gir o nefando c rime de !São -Pa ulo'! 

Não se an'E'penderam, não se submette ran1, não se conformaram com a 
' "ant.ade so,b.erana da Naç..<i.o! Ao contl'ario, minoria a1as s uas pro-prias clasSE!s,' 
{}Usaram sob.repôr o seu adio e a sua an1bição â n1aiaria e leitoral e popular 
do paiz. 

Re.beUam-se com imtuitos inc.onfessaveis e procuram mascarar e"'se.s in-
tuitos com a reclamação de amni>tia , t·entando 't\Ommover a: al·ma geneJ·osa 
e boa dos nossos patrícios. 
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Insurgem-se em conjurM em qute se plane jam o 
e ruccusarn o Gover.no de alimentar odios, q'ue· não <tem, 
que o pa.iz viva em paz para trabalhar e progr.edil;. 

aSISassinato e .. o r.oubo 
pois é .de seu interesse 

A àmnistia é um acto de genei'osa clemencia da Nação para con]" oo ·5eus 
filhos, que, tra nsviados do dlever por 'lUn impulso err.á.do, mas n.obre; se mos-
tl'a.m arrependidos ·e pe11iten tes ·cto mai éaU\;,ado; ·é um es·q uecimen'to d,ó pas-
sakio, para restauração da paz nos .. espiritos. Não é, poréni , uin meio de faci-
litar a impenitentes e o.bstinados a continuaÇão dos mesmos attentados· contra 
a Patria! E' um gesto de cleniencia para co1h 'os erros PO'Iiticos, filhos de 
fa·lsa, mas digna aspiração de ideaes; · e não manto l}rotector de assassinatos, 
de in>eendio.s e de r oubos! · · 

A àm;nisüa é medida pol!iti!OO. K]!Ue a Nação outorga espontanea e olivre-
mente, ean seu proprio lxnei!'icio, l'rullS n ão · é e n ã o pôde ser um favor que se 
exija el e. a rmas n a m ão con tra eJ.la ·mesinâ. · e ·oonti·a os• ·setls representamtea. 
Providoencia saluta r em casos ~cepcionaes, · com·o · ·processo stedativo de sim-
ples pa ixões politica.s, a a..rru.1istia n ão é m eio dé collocàr em p é de ·igualdade 
no seio da:s classes a rmadas .os ·que rubn egadlamente expõem a v ida na defesa 
da Constituição e da ordam e o.s que, ·por he<lWndos processos, contra · ellas 
voltam armas homicid:l!s . · 

. São estas verda des ·que pret1isam ser ditas, :para· que a bo.ndade ·elo povo· 
n ão se deixe illudir . 

R evo.Jtam-se .para -obter amnistta . . . E, a ntes, por que .se ·l;evoltai·a m?· 
R ebe.Uam-s e para obter o perdão do crime ·e , nCi 'émtànto, "o 1'epetem, o 

agg-rava1n e o proclailnan1! 
Eis a hi quem está possuido do sent imento ma lisão elo ' odio ·e se · d€ixa con-

duzir pefo' desvairo das paixões desenfreadas. 
F61:a, disso, nada se apresetnta ·para explicar, ao menos, bs movimentos 

sedicio.sos . 
Não se apontam actos do· Gov-enno conti:ai:tos aos interesses da Nação 

e o n ã o accu.sam de deslize n <~. honestidade admi.nistrativa. 
Não ! A gravidade d os mal~ que este estado de cousas crêa para o paJz 

e qu" .ha i!e te1· um ponto final , quaesquer que. sejam os meios .necessarios 
para conseguil-o, exige que Ee talle ao povo, sem. rebuçcis, a linguagem da 
ve1·dade. · 

A psyf!.hologia dos acontecime ntos é uma só: - de um lado o od-io de 
alguns vencidos em um plei.to e leitors t livre e me moravel, que não 
querem subardin~ir-se á eX'pressão da vontade da maioria do povo, opportu na-
tnen.t~ m a nifes·tada nas urnas : - de outro lado, o .. Presidente ele ito, .tepre- · 
sentante dessa m a;ioria , q ue é a unica q ue governa .no regimen republicano, 
cumvri'ndo o seu dever para com à Nação, •JVe1ando pelos interesse s destR 
n ,.. def~s..'l. da ordem, .na eS'tabi.lidade do ~·egimen e ·.no .prestig io do podE'r 
·publ!co. 

O meu dever, eu o cumprirei serena, tranqwlla e impavida m e nte . Sv 
assim terei sido digno dos meus concídanãos e da minha Patria. 

A tho.ra exige que todos -os bons bras.iJei ros se congreguem para salva-
g uaroa da R.eu)Ub1ica, cujos trinta e cinco a nnos ·de ex:is tencia devemos ·com-
memoo:ar hoje , com toda :llé na v italidade do paiz, aben çoado tpela p~·o.tecção 
divina, S•y>mbolizad·a no s·ig;no do Cruzeiro, que, no céo estrellado, indica aos 
navegantes de todos os ·pov-os - os nossos pol'tos r tc·olhedores e a nossa 
ter ra hospi1a.!eira . 

. A hora ê da oom:mun;hão do Gove rno e do povo e m ·bem da .;f'atr1a. A 
hora é . do a,bandono de injustos resentimentos na m·a sagrada da R e·publlca. . 

Comp~·ehendam bem os m eus patrícios, aos quaes me dirijo com :t~ma e 
coração abertos, que n ão defendo -o posto que me foi c onfiado, ·por ambiQiío 
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pessoal ou desejo de mando. Faço-o, porque de~ertar delle séria .um ct•ime de 
traição á Patria, que a historia não perdoaria_ e de qu um homem de meu 
pairio:tism;o a1ão seria capaz . Faço-o, PO~l: estar sinceramente convencido dé 
que, si preferisse mi..nha commodida.de -peswal á -es·plnhosa missão do Gove.J:n:'-, 
entregar.ia. ru Patria ao regimen dos pronunçiamen-tos, rpQ·ecursor~s da anarchta 
e compromettedOlres da sua integridade . 

iNão! Defenderei a té o ultimo alento da minha _•vida o _rp\-estigiq da auto-
ridade nue m e foi entt"egue e isso justificará.- a confiança etp mim depositada. 

Ampara,do pelo cOillcurso das heroicas forças armadas da Nação, em cuja 
lealdade e patriotismo repou-sa a estabilidade do regimen, o Governo tambe~ 
conta com o apoio do po-vo· braslleiro, o qual -póde descançar na _:;;egurança 
de que oontinuarei cle<\rok'l!do u:>s seus interesses e á Sl.Ja tran-quillidade. 

V1va a .Patria! 
Vi~a a Ot1d·erri! 
Viva a Republica ! 

Rio de Janeiro, 15 de Novembro de -1924. - . A1·t1t1~1· da Silva B e-rna·rdes·, . 

UMA ENTRE-VI•STA COM O -8R. DR . .A.!RTHT.JlR BERNARDl!!S, PRJESI: 
DENTE DA REP'UBLI<OA 

I'or motivo da passagem _ da gr<'nde data republkana,_ querentlo concoa·rer 
para o bri-J.ho desta co-mm·emoração,, não pocl·iamos encontrar_ mel-hor meio que 
offerecer hoje a nossos leitm·es o . transum-p-to ._ele uma .en.trevis;ta ob-tlaa ae 
8. Ex. o •S•r. Presidente da Republica. 

Sem ad-d-uzir <etuaesquer eo.hsiderações, limi·tamo-no.s .por agora _a uma 
simples 1·eproducção elo que ouvimos . 

. RR:cebidos pelo Sr. Presidente da Republica, Dr . . Arthur ~ernat'de.s·, com 
a per.fei-ta fidalguia que ·S. Ex . põe nos seus minimos a.ctos, começ.a,mos~ 

.- 'I'i'I).Oo V. E ·x. ohegado ao f im do segundo. anno de seu Governo, e~:~· . 

tando, pois, a meio de sua missão constitucional, ac-h:'lmos de maior Interesse 
para o 'j)alz ouv_lr a palav,ra de V. Ex. , pt·lncipalmente r>or a -travessarmos 
ainda urna qu~dra em que as classes oonser:va.doras se queixam de m ale.s 
pr<nrindo~ das agi-tações ultimas . 

- Os orgãos a u-torizados de nossa imp.rensa, disse-nos o ·Sr. PreSl<lente, 
.... wüito r>octem: concorrer .para dissipar esse . am-biente de fantasias, redu, 
:r,!ndo á devida proporção os oo:~tos, escla recend·o as cla·ss.es conse:rvacroras, 
ueonsethando-as a .se entregarem tranquillamente a seus labores. costumaao.s, 
para -que d~>.sen.vol-vam as riquezas nacionae!? e nos p-repa-rem um :q1elhor fu, 
turo, n~1 certeza _ de ,que os aventm·eiT-os _e xaltados ·pelo so.nho ·~le um , assalto 
!to po-der .não tri·umpharão de modo nenhum. O Governo ,se s ente, perfeita-
mente fo-rte, com _elementos pa ra •vBn cer •todos os o-bices, e -não cetlem no. 
C'llm.p-rlménto de seu dever, firme no combate aos inimigos da o:raem. 

-: .V . .E·x . saJbe, ---, volvemos nós, - a im1rrensa conservadora, HV're al-
1!ada das classes que acim fJ de _tudo .-p-recizam ele pa z e de ordem, sempre con-
·demmou as sedições quaesquer, e _princi:pal-mente . tem condemnado - esta.s ulti-
mas, em, que se apresentam, para salvar o paiz pessoas quasi desconhecidas. 

-:- Atê h-oje, - continuou . o S:r. Presidente, - .ain-da ·não ,t_ranspireu , d<J 
objecti-vo dos sedi-ciosos, sinão o ranc.or que se tJradu-z na pura ambição rte . 
lhe -substituírem no , Governo, ,como si inves.tidura em cargo cle.sta res·pons:-1-

bilidade_ puj'Le.sse depender das vontades i-soladas de alguns cabeças de motim .. -
E de q,ue me accusam, •para justi!ficarem o mal tremento que estão causandO! . 
&o BraiSil? Quaes as culpas do Gover.no? N inguem sabe qua~s- são as g~·a.tH1e~. 
queixas . desses adversarios. To':la ~ente desconhece os ct:itnes commettidos 
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pela administração actual, capazes de clespertar.om· tanta indigpaç'ão- a · ponto 
"de determinarem revolta a,rmalda. . 

· Homens de mentalidade honesta, inquir:dos sobre os male~õ : pre<>~nt.es, 

tel:iam de se limitar a allegaç,Oes de ordem geral, apontando difficuldades ae 
-facto, existentes, mas de orige·ns 1'6motas, oriundas de erros cccurnulad"os em 
derenas de an-nos. 

'Males antigo!!, que a revolução veiu aggravar. O Governo, não sendo co m-
posto de thaumaturgos, não os :Pôde corri<gir da noite para o dia . Tinh.a co-
meçado contr:i elles uma acção eLficaz, que os inimigos da oa·de!_ll . inter -
-romperam ... 

Lembre o Sr. no seu jormi.l .que sõ .nos reg·imens absolutos se conce'bern 
revoltas justifâcruveis. Veja -os episodios classü~o·s: revolução franceza , ·Crom-
well .na Inglaterra, etc. Nesses casos o povo se via .entre as -pontas a:o se-
guinte dilemma: soffi'er para sempre, sem Jimitrção no .t empo, a tyrannia de 
Governos vitalicios e despoticos, hered·itarios é enfeudados a inte.resses dynas-
tic~, ou sacudir tão a:bominavel captiveiro por meio de rebell ião. Mag em re-
glmen como o nosso, na rotação reJ)ublica:na que de quatro em quatro a nnos 
f<ilz passar .peJo GovernÇJ um Presiil:ente no·vo, o qual vem do J>ovo e -para· o 
povo hade voltar; em uni regimen em que, por força de lei, são s ubs tituídas 
com tanta frequencia e rapidez as orientaçOes administrativa.s, c om val-vulas 
de tanta especie, contra .todos os abusos; em um paiz de organlzr(;ilo {!esta 
ordem, só podem occorrerr- revoluções condemnaveis chefiadas por ruven tu-
reixos, desesperados :Pela ·ce~za de poderem, -por m eios lega es, . satisfazer 
:su.as ambições de mando, e que po-l' isso ·t entam impôr-se medi?,nte assalto, 
por um golpe de força. 

- Felizmente - ponderamos nós - depois da lição de r esis te11c ia·de F lo-
ria no Peixoto, tolias as revoltas, sem excepção, teem si<lo vencidas. 

-E' verdade- proseguiu o ·sr. Presidente. E o Governo actua t tem en-
contrado dedicações completas no seio das cl21SSes armadas: no Exerci•to, ·D!t 
Marinha, e nas forças poMciaes. O espirito legalis ta se acha, . fe lizme nte, bas-
tante desenvolvido. 

De sorte que estamos seguros de po<!er garantir a !ega.!id"il:le, vedancto 
a 3-nare'hização, do paiz. Oomprehenderá todo o nwndo que é impossível hu-
pedir ainda po-r a!.gum tempo, aqui ou alli, .o s urto perjodico de a lgum..<t-~
qúena erupção de caudilhagem. M::ls essas occurrencias, ele . significação cada 
ma m?ils -restricta, sõ teem maior importancia na imaginação elos sem eadore s 
a e intrigas. A na.;~ão quer or.dem e energicameh.te s aberá lrD;pôl-a aos discolo~. 

- Desde o antigo ,ll'eglmen, desdi;! ra independencla - ad1a ntamos nOs -~ 

ai! revoluções no .=Brasil se teem succedido com demasiada f r equencla . 
-:- E precisamos de pôr t ermo a essas lutas, - ·r eS!)Oneleu-nos · ~ Se-

nhor Presidente . - A certeza dessa. necessidade IJ)a tr:iotica basta pa ra ·dar.-
nos . força, a.fJm ele arrostarmQS todas as cliffieuldades do presen te . Cumpre 
corrigir os incalculaveis effeitos dessa s revoltas que ;<!cabam -por trazer pre.-
juizos a todo~. sem •poupar nin.guem. Em uma época ·em ·que nossa v ida fi -
nanceira e econom1ca pede com a mai'Or urgenc1a cuidados especlaes, n~o se 
comprehende como haja br~ileiro ainda loucamente ca11az el e a ugmentar des-
pezas e abalar nosso- Cl'6di.to no exterior. 

- Esse é -:- obtemperamos nós, - um dos lados mais g raves .do p r ob1e-
ma -nacional: a repercussão no exterior. 

- Com effeito, - concordou o 'S-r. Pres-idente. - O Brasil precisa a e oom 
credito no estrangeiro. Não pôde dispensa:l-o. E qua~que1• sedição traz .2• esse 
-respeito consequencias desash,osas, co!l). d·amnos para todos, interessa·r:..io 1'1~ 
nalmente cada .. um d·e nós em pa.rt1cula.r. 

Que conceito 'POdem faze r os demais po·v.os do estado de cultura de .um 



-103-

. p~dz ottd·e de vez em qua;ndo um bando de rebeldes, despre~ndo os· process06 
Iegae!l de luta dentro· <la ordem, concha·ve tm1 pronunciQ11nento, assaltancto 
violentamente o poder e substituindo !)€la força, de subito, todas as autort-
·il...'ldes '? E isso sem ideaes. sem llropositos defensaveis, sem aspirações alevr- m-
tadas, 5em 'Programma. algum. Tudo concebido por 1Jaixões -pessoaes, so1l o 
impulso de meros des-peitos sem razão, ou de simples cobiça de mando. D 

·'podemos nós calcular que impressão terá causado no estrE.Ingeiro a. n~t~cio 
dos saqués· aos cofres pubHcos e particulares, verificados nesta ultima sedtçao? 
o Brasil, mercê de Deus, não quiz baixar até aonde o quize-ram arrastar. 
Reagiu. Rertg;i.rá es·plendidamente contra os que pretúndem relegal-o a in!lmo 
pli:mo, ·e ha de manter dignamente suas tradições de povo culto. A" maio1•ia. 
dos brasil€i!ros tem o es·ptrlto <â. altura dos destinos da Patria, e a miriD'ria dof! 
retardatarios -h - , de ser subjugada. 

- o Governo, realmente - affirmâmos nós - tem im presslona<lo l)em . 
peTa sua energia. 

::._ Mas o Sr. deve no.ta:r - atalhou-11os o ,sr. Pt~idente - . que as me~ 
didas · tornadas teem s ido apenas as estr:lct~ U11Jenk jndl.spensavels para. mahu-
tenção da ordem . Não ha maior injust·iça que a de accu.sar o actual Governo 
de. agir por moveis pessoaes ou .por oclios. Apontem factos. Exh!lbam pro vil-'<. 
Dig~ rrn o nome de uma só pessoa que seja na verdade innocente e a;pezar disso 
ten!L,'l. .sido calculadamente prejud'icada. na sua liberdade, por effeito do s itio. 
·Basta ver o seguinte: em uma cidade tão .populosa, de mais de um milhão a-e 
habita ntes, onde a Oj)lpOsição aos Governos é sempre ·consideravel , como fiCO n -
tece errt todas as grand·es capHaes, entretanto o numero de pri·sões tem sido 
'lnsignificante. O Governo tem timbrado em recorre·r apenas ao mínimo de 
coerção ·para manter a ordem., e -preserv~ tr o ·socego pu·blico ·da influencia dfl 
elementos cuja· a.ctiv·idàde ' !õó poderia redundar, fatalmente. em rilanos de 
novas sedições. 

Esse t:rabal'ho .pro·P·hylatico não é só um direito innegmvel do podêr "ón-
stltuido ·; é uma obrigação formal e inillud.iveL ·cujo não ·CIImT>l'imento imn·or-
l2tria em ·uma t-ra'hição ao proprio mandato 'Presidencial. 

Nesse terreno as transigencias não .são -possive.i.s. A ordem, materih.l neve 
ller mantida, ·porque -é esse o mais· rudimentar dever do Chefe ·· da Nação. 

Devo, entretanto, reaffirmar que o Gove rno tem procurado revestir-se 
da maior serenidade, buscando n ão r .fastar-se da lei, embora mui.ta vez pre" 
iudlcando a eff~ciencia de sua acção pelo embaraço de escrupulos constltu-
dónaes, mas appellando sempre ·das agitações do moment(} v .ara o julg-~1111ento 
~almo do futuro. Tolerancia maior, só na amnistia·. 

- E a resp~ito dessa medi<da, - indag~unos 11ós, - lJodemos 'Pel'li'untar- a 
'}piniáo de V. Ex. ? 

- Não ha, - respondeu-nos o Sr. Presidente, - quem não preze a har-
monia. A · aspiração a uma ·geral concordia é o mais bello e o mal.s jul!to 
nos d esejos .patrioticos·. Mesmo os que não forem educados com esplri to •·o .. 
~igioso, 'todos os brasileiros se incli-nam nr:turalmente para as medi<l:ü; de 
llerdã.o e de clemencia. Nada mais n atural . 

ErJncipaJmente e ntre nós essa m~dida é syr;1'pathica, qua:ndo se cousiderá 
'13. ·c-re.dulidàde do publico. O brasileiro é fac-ilmente s uggestionavel ,, <1e ~x·3; 

os exploradores do CJ'J)posicionismo illaquearem consta.ntem1'mte .sua bôa re. 
Accelta. no:vellas as mais tenebrosas, quando bem urdidas '!)or certos espir!tos 
malevolos . De sorte que ás ·vezes a cul·pet de um mão movimento não s<> 
~istri.bue com ju.stiça: acaba recahindo só sobre os que teern a coragem · iln 
~eus actos, QS .su.ggestlonados, emquanto os sugge.stionadores. ·os .prin~ipaP.J' 

:responsaveis, ;perm"mecem occultos. A amnistia seria dê algum modo um 
~ol.'J•ecti yp ·de.<:s:v desigualdade Jamentavel. 
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Entretanto o~Gove1·no ainda n ã.o poude .examinar o problema em condições 
l'le . da~ .soluçã.o sem quebra. de sua a utóvidade. Querem amnistia os rebeldes 
ro"as obtiCÍ.á como capitulação do Pade_r Publico. P-or isso nunca deixaram de 
~onspil'au· e d~ tramar sediçi)es." Sempre a reclamaram desrespeitosamente ou 
-::o~ armas n3;$ mãos . . 0 publico, neste portto, não está bem a par ·do -que se 
t~m passado desde o ini~;o deste quatrienpio. Ainda nã.o •tivemos diaf!ll:e de nós 
~ulpa,dos desejosos ·de um esquecimento de seu passado. Até hoje temos sido 

"lln'frimtado por :contumazes -rebeldes _que exige1n amnistia com ·desprestigio <19 
Gryver.no. · ·· 
~ Perm.it<ta V. Ex. , -pedimos .nós, - que toq.uen10S noutro t}onto: nas 

!lérturbações da1 vdda financeira e economica do ·paiz, trazidas -!)elos ultin•ns 
iLconteCimen-tos. · . 

· - Não 1ha duvida, - a.ffirmÓu-nos o :Sr. Presidente. - _Quem paga a9 · 
\'evoluções é o povo. Do erario ~mhlico . sáe · o -p-r-eciso para as despezas de 
guerra. O 1jrimei-ro .fructo das bravatas dos inimig-os da ordem é sempre 
"llSSe: -gastos do Governo e aata dos g.eneros de primeira necessidade . li:st.amo:; 
-e. }}raços c.om uma -carestia crescente que a administração publ-ica >é a pri-
meira a con"i.bater, sei1do- súa debellação mais difficil do que a mui-tos afigurfl.. 

- Quaulto ao mundo político, - _oplnamos nós, - o Governo tem ti<io 
~w·plausos -geraes . 

.:_ Tem sido para miin de um conforto inestima:vel . - confessou S. Ex ., 
·- o apoio dos .governos de todos os JDstados da F ·ede.raçã.o, _um por um, o 
tan~bem o da grande maioria dos congressistas. Ahi estão todos os -hnml')nS 
Qe ma-ior responsabilidade politica .no Brasil, todos cohesos n a mesma atti-
t.ude de apoio ao Governo Federal, liglido!;' 1Jela consciencia da necess-idade de 
repellir os -r-ebeldes, esses mMs obrasileirros, que, {lespi·dos de qual-quer aJrestigio, 
sõ á custa do emprego -de força bruta sonham a escalriela -cr!m-inosa de postos 
de '<!ommando. \Mas, apezar de tudo, devemos encarar com sadio optimism<:> 
o futuro da nacionali-dade. Atravessamos uma qu~1dra d-e agitações cuja ana-
Jyse mais aprofundada nos levaTia a crê-l-a talvez um reflexo d a situação uni. 
versa-I . 

A crise passará. A cuitura cívica do povo com o tempo ha de aprimo-
rar-se. E entraremos em definitivo regin:en de paz. Ao Brasil sobram re-
c·ursos pa,ra grandes destinos . Podemos estar certos, os que neste momento 
defendemos o imperio da. lei, que estamos :prestando )lm grande serviç:o a 
um paiz que um dia ocCl.l-J}ará· um dos primeiro·s Jo-gares entre .os ·mais adi-
a ntados <povos do mundo, e que por isso bem met·ece todo o nosso zelo e toda 
nossa dedicação de hoje. · 

Foram as palavras qu'e ó nosso representante ouviu do S·r . Dr. Arthur 
Bernardes, e que acredi't>Umos ter re"jlroduzido com a maior fidelidade, sa-
tisfeitos ele poder commun'kal-as hoje ~o pu\>),ico, na certeza de que serão 
1·ecebidas, [>Or todo-s . oS brasileiros, COm .O mesmo jubilo · patriotico que des" 
pert·aram em nós . · 

T ern:tinamos nos.sa tarefa deixa ndo a qui consignados nossos profundos 
agradecimentos á nímia gentileza do ·S·r. \Presidente da R epublica, q11e tão 
grande bondade disp.ensou no seu acolhimento ao nosso representa.nte. 

. . 
~ANIFES·TO DOS GOV!ERNADORES E PRESIDENTES DE ESTADO 

. Niio podendo mais tole-ra~· as tentativas subver-sivas, que tiio gravemente 
estão affectando a ._sula vida·· social e ·politica, em detr-imento - ele todos os 
d.ireitos, necessidades e interes.ses-, indiv iduaes e collectivos, a Naç:ã.o, cons-
tituída pelos SetL<;; Estados e nÚ.inidpios, vem concitar quantos .se .encontrem 
em qualquer a tti-tÍ.tde, ~oral ou . mater-ial, de _offensa .á .commi.mhão brasi-. . :• 
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Jeira, a reentra!' incontinenti no r·egimen normal da ]egalida!àe, respondendo 
ca<1a um, .pera-nte a Justiça, pelos aJctos p,pa;ticilxlós. 

I mpõe-se, <deante ·dessa anormalíssima situação de abale>s e l}reocc.upa-
ções, .que ·Gonturibam todos os esp.iritos e embaraçaú:i.' toda·s as activida;dés 
sob a a.n:reaça, a•inda, c1e ·mais funestos · damnos - ·a guerra: l'rãtricida, a anar-
chia e a fome - p.rorr.tpto e ·integral restabelecime-nto da tranquíllid.ade da 

.Republica, do re~peito ·á lei e do a-catamento ào. principio da a~itoí·Jdade. 
Ha nas instituições em vigo~ soluções · pacifiCas para todos o-s ' jÚ.st.:HI 

reclamos aos 'poderes constituídos. 
A iNação c.onfia nos elementos ·a-rma<doà, fieis á · segurança g-e-ral, e i ':L~ 

voea o concur-so de todos os elementos · civis. 
P or is·to, neste suipTemo instante de patriotismo, faz publico, ein todo_s 

os seu\s reearntos, em unia indissoluvel solLda;í·i·edatle de pensamentó e de 
:ctcÇ<'io; que, pelo seu appello suas-orio · ou pela sua forÇa invencível,' v~:e.. ' 
subjugar a mashorca., o·ade quer .que ella a,ppareça. · · 

Negando guarida -a q11err.· ficar fóra da lei, põe desde já · em éampo; ao . 
lado do Governo Federal, ·sem medir sacrid'icios, nesse irredüctivel escopo e .. 
conjugado esforço, todos os elementos · ·de comba-te, organizados pelos seus· Go~_ 
vernos . estadua;es e m:u\nici1Jaes. 

•Serão- co11Bideraclos tra.itdores á Patria todos a;quelles que, por qualquer 
fôrma , se i,nsurgi-rem contra essa sobe·rana ·vontade naciona.l . . 

P ara se fazerem representar nesta .proC'lamação, os Estados e municípios 
·delegaram :poderEiS aos Gove·rnos estadua.es. 

15 de Novembro de 1924 .. 

Cat·Zos -d;e Campos, P -residente do Estado de São Pa.ulo. 
Sowza Castro, Governado-r do Estado do Pará. 
Goclotredo V-ianna, GovernaJClci· do Esta~1o do Maranhão. 
ltf a.thias Olympio, GovernaCI.oT do Estado do Piauhy. 
}.foreira da Rocha, Presidente do Estado do Ceará. 
J oSé .A·ugus-to Éezen·a de Menezes, Go-vernador do Estado · do Rio Gran-

de do Nor<te. 
Joüo .. S·nass~ma, PI'es~dente do Estado da Para:hyba. 
Se·rgi.o Loreto, Governad<H" do Esta{lo de Pernambuco. 
Goste~ Reg'O, Governador. do Estado de Alagôas-. · 
'G-raÓho Gcwdoso, Pa·esidente <1o Estado de Sergipe. 
F'. llf. Góes Ga.lnwn, Go·l•ernador do Estado da ;sabia. 
F lorendo A v-idos, Presi•d:ente do Estado do Es.p-irito Santo. 
Fe(icia.no So<ké, Presidea1te do ~stado. do Rio de Janeiro. 
:M'·unhoz ela. Rocha, -Presicl,'ente do Estado do Paraná. 
P'er e·ira. de Oliveira, Governador ·do Estado de Santa Catha-rlna. 
Fe1··rein~ IA.'rna., Presl(lente do Estado de Goyaz. 
B o-rges ele Medeiros, Presidente do ®stado do Rio Gf·ande do- Sul. 
JiJste1,ão Gor·rê~-, Presidente em exercício do Estwdo de Mat-to- .Gr-osso. 
Olegar·io ll<fnciel, Presidente em exerci cio <1o E -stado de Minas Geraes ·. 

Nã•o figura o Estado do Amazonas- po-r não ter governo eleito. 

-sms·SÃ'O crvroA NA éAMARA 'nos DEPUT<ADos 

Realizou-s-e h ontem, no . edif.icio da Carha,ra do.,s Srs, Dêputac1os, uma 
sessã o éiv i-ca para commemo-rar a . pa-ssagem .. d·o . anniversa-rio da Proclam.ação 
da Rell~blica. 
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CONGRESSISTAS . PRESENTES 

A's 13 'horas no recinto da Cainara, acbavan:.-sE) p1·esentes os, S1~- ··Se-
- ~ad01·es Dionysio Eentes, Costa Rodrigues, Cunha Machado, Euripedes · de 
.A,gt1iar, Pli'es Rebe1lo, Antonino Freire, Thomaz Ro-drigues, FeN·ei-ra Chaves, 
Antonio 1'vfussa , Venancio Neiva, Men(!onça M•artins, Lo•pes Gonçalves , Pe-
teira Lo:bo, Pedro ;Lago, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Affonso Camm•go, 
-Cal'los rda,valcante, ·Generoso M arq-ules, Fe1ippe Schmidt, Vespu cio de Ab!·eu, 

· Carlos Gonçalves, Antonio Azeredo e H €-rmenegildo de Moraes (24) , e os 
.fini. · Deputados Do-rval Poi·to, Eplúgenio de .Sa lles, M'onteiro de Souz."t, Al-
cides lBalhia, Paulo M:aran'hão, Eurico Va lle, 'Prado Lopes, Bei1to Mira nda, 

-Ly.ra Cas tro, Arthur Lemos, 'Ohermont de .Miranda, Raul l\fach a do, Domin-
gos Bavbosa, Arthur Colla res l\foreir a, A•g ripino Azevedo, Rodrigues Ma-
c1haid{}, A~·mando Burlania•qui, Auto de Abreu, Nel:!ID-n Cat unda, JoSé Accioly, 
'J'homaz Aceioly, Manoel Saty.ro, -Floro ·Bartolomeu, Juvena l Lam artine, . Geor-
gino Avelino, Raphael Fernandes, Alberto Maranhão, W u.):t'a·edo L eal , B ia no-r 
de Med·eiros, João Elys io, Annibal F1reire,' Octa:vio Tavm·es, Mario Domin-
gmies, Costa .Ribeiro, Oom·êa -ele -BrHo," . Rego Barros, Joaquim Bandeint, Pes-
soa de Queiroz, Agamennon de Magalhiies, · Austregesilo, Dan·iel de Mello, 
.Soljdoni-o L-eite, F1reitas M.elro, Luiz Silveira, Eucl:l'' àes M alta , N atalício Cam-
bofm, Gilberto Amado, Carvalho N.e:tto, iBa•l}tista Bittencourt, João Sa ntos, 
Octavio U\fangaibeira., W a nderley Pinho, João Manga;beira, Atrani'O Peixoto, 
~v):>ert de Castro, Ubaldino de -Assis·, Simões Filho, Fiel Fontes, ·Prado do 
Ama ral, Pereira Mioacyr, Francisco Roch a , Homero Pi·res, Albuquerque Li-
)Jorio, ·Pinhelro Junior, Geraldo Vianna, Bernardes ·Sobrinho, Nog·ueira Pe-
ni.do, Bethencourt · da Silva Filho, Oscar L ouxeiro, Vicente Pi ragibe, Horacio 
de :Mrugalhães, Julio dos Sa ntos, Fonseca H e-rmes, Cesa,r M:a-gal-hãe-.~. Luiz 
Gua.ranlá , Am erico Peixot o, Faria ·So~tv, Thiers Cardoso, .José de Moraes, 
uoaJquim rde Mello, Boca:yu.va Cunha , Alva-ro Roc<ha, Manoel D uar t e, Oliveira 
Botelho, Affonso Penna Junior, José Gonçalves, Carvalho Britto,_. Joa,q uim 
de Salles, \José Alv-e-s, Vi<1n11a do Castello, J osé Bonifa:cio, F'rancisco Vallada-
r es, Antonio Carlos, Francisco Peixoto, Olyniho de Magalhães, Eugenio de 
Mello, Ri:beiro Junqueira, .Emilío J 81Dclim, Augus-to Gloria, Basilio 'l\fagalhâe!J, 
Raul •Sá, A-Ugusto de !Lima, Zoroastro Alvarenga, 'l~heodomiro Santiago, 
Edulardo do Amaral, R a ul F a•l'ia, 'iVa ldomiro Magal-hães, Fra n cisco Cam-
pos, Leorpoidino de Oliveira, Fidelis R eis, José Roberto, Pi-r es do Rio, Alberto 
Sarmento, Herculano de Freita-s, Joã o de F a,ria , Arnolfo Azevedo, Manoel 
Villaboim, Alves de - Castr-o, Jnviano de Castro, Olega.rio Pinto, Annihal '.ro-
ledo, Severiano M.Ja.rques, João Celestino, P erei-ra L eite, Plínio Mat·ques, Lin-
d-oJ.pho Pessoa, A-dolpho Knnder, Celso Bayma, Elyseu Guilherme, L a:fa,.yette 
Cruz, Lind-olpho Collor, J'oão Simp!icio, Nabuco àe Gouvêa., Getulio íVa rgas, 
Pinto da. Rocha, Antunes Ma.ciel , Domingos MJasca:renhas, Simões Loipes e 
lBalrbosa Gvnçalve-s (13·8). 

A PRESIDENCIA DA SE SSÃO 

O sr. Antonio OaJ·loa - Meus senhores: Creio inte r pr etat·, com t oda a 
fidelidade o .pensamento desta assemblêa, indkando, pa ra presidir a s-ess1io 
Civica, que se vae realizar, o i'Jlusb:e Vice-Pil.'CSidente do Sena do, Sr. Senador 
.Antonio Azeredo. (Muito btMn; 1nuito bem. Palmas, a.ssen'ti-mento ge·ra l. O 

· /Jr. Antonio Azeredo ocoupa a. cadeira da presidenoic~). 
O Sr. Antonio A:rercdo - Meus Senhores: El' com •viva emoção, que a s-

sumo a p residen<:ia desta notavel reunião política, pa·r a a- ql.Jal fui !,honte_m 
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convidado p~lo meu illustre·· ·amigo e eminente P ·residente da Cam:wa dos 
Depu·tados, afim de que rendamos homenagem á grande data brasileira, 
commen:orando a proclamação da Republica. 

Agradecendo, pois; a indicação' do meu nome, feita pela pal~vra au.i:O.i·i-
zada- do rustincto leadér da Camara '<los D eputados ·e · ;:t. sua ac6e~tação __ , n·o~· 
parte ·da · assembléa., convido para commEgo ~residirem a actual reunião·· os 
Senhores Menclonça. Martin-s, Bueno Brandão, Herculano de Freita.s e :octa'IÍo 
Mangabei-ra . · 

!I'cm a palavra o Sr. Arholfó Azevedo, digno Presidente d,a Camá;ra. 

PROCLAl\L~ÇÃO AO POVO BRAISILEIRO 

O SR. Ai~NoLFo AzEVIil!)O: (Pahnas) - Srs. Senadores, ·Srs. Deputados -.-
0 illus tre 'Sr. Senador Antonio A:ze;t·.e<do, _ V·ice-Presidente d'o Senado, velho 
t·epuNica;no com inestimavei.s e reaes serviços â C31usa pulbli<c:a e ao 'paiz, e o. 
Pre&idente da Camara doo D€<putados, que ora tem a lho.nra de :vos dirigir . a 
tle&oolo.rida palavra, .er1dereçamos h-ontem aos congressistas, no..~sos correU" 
gion::trios, o segui·nte telegran1.fill,a: 

".Tu1grundo conveniente aos interesses nacionaes que a data" glo-
riosa da procla:mação da 'Re;puhlica tenh:a neste momento uma - oom:~ 
m-emor'ação solemne, que traduza nosso ·amor e nossa fé inabalaveis :!'ili 
estrubiHdad-e e na. pureza da;s i-n.stituições. vigentes como unica;s· .capa;ze.<i 
de fazer a grandeza do Brasil e a felicidade dos hrasilei.ros, tomamos 
a iniciativa de cio.nvoca;r os no•ssos. eorrelig~onarios, membros ·do · Se-'· 
·nado e ela Carrnara dos Deputados, para uma l'eunião cívica, no recinto 
da; cama.ra, amanhã, 1'5, ás 13 horas, contando com o comparecimento 
do .prezado a!Jligo." 

Ao talentio de escol e á penna brilhante do eminente Deputado Octavio 
l\'la;ngab~ü·a elevemos ~ patriotica e f,ormosa proclamação ao povo brasileirÇ>, 
<Jue vou'.-.submetter á consideração desta notavel. assembl~ e cujos eloquente,s 
e euggestivos t ermos são os que passo a lêr: .. 

"Se.nado.l'es e .Deputados, no exeJ.'cioio do nobre mandato de re-' 
pr-esen1runtes da Naç-ão, não pode'mois ser indifferentes á situação ·do 
.paiz; no a>Ctual delicado periodo de sua historia política. 

Si -!io'ito nos f-osse, aos hymnos da grande festa n acional com que 
hoje, mais :uma vez, se · commemora o anniversario da fundação da 
·Republica, diri·g'Ír · a ex.hbrtação do nosso patriotismo ao POV'O brasi" 
-lei.ro, "faJ-o-hiamos no a lto prop.osito de procurar avivar, em todos 
os espíritos, ainda os mais exal-tados cpelas paixões do momento, a'· 
c omprehemsão ·doe que o Bras'il n ão será ·feliz se.m a oroem, que, enl 
tt·etanto, é, .por s ua natureza, incompatível com a · illegalidade; irre·l: 
C011c:iliave1 com a anarchia, infensa a todos os actos, que não tenhan1 
·na lei seu :fundamento OU que 011Sem ollf•ender de qualquer fôrma, O 

pleno imperio da lei: - sub lege, libertas . 
.Dia salnto da IPiatria, é Q!Pportuno- .q1te cada cidadão dobre os joe-

lhos ante os seus al-tares; e, revigorando a co.nl~ien\3ia., para todo-s , 
as embates, q·ue o civfui.m.-o nos à!mJponoha, se constitua um. ded'en;;;or 
imperterrito da legalida!de constitucional, eirn tonno do .poder oonst!-. 
tuido, ·pela sU'bsistencia, pela glorâa, pela dignidade d:o regimen, qu" 
vem fazendo, ha 35 annos, o progresso e a gr:andeza Ida Nação. 

Só ·assim teremos · honrado a memoria dos que no.s legaram. as 
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tradições do 15 de novembro, tradições em. cUij:o n ome! -como d,elegados 
da Nação, nos runimamos a dJi.ri<gir ~ste appe1Io a todos os brasileiros, 
em um brado de amor á Pa1ria e de fidelidade á Republica." (Muito 
bem.) - (Pausa.) 

Esse esforço é n-obre e é legitimo, exerce-se dentro da lei e da ornem, 
seus triumphos ·não terão linütes. 

Para que, pois, -l'a:nça.r o paiz na intranquillidade e na desordem, · sJ dentro 
da lei e da ordem todas as -conquiistas são leg-itimas, são ju-staJs, são poE.siveis? 

E' dever impreooindivel de todos os brasile-iros· dignos o1'J'erecer -uma bar-
reira in-tran.sponivel ao surto de . .anarchia que se implanto-u 11-os espi.ritos 
faltos de senso e se alastra em mamfestações de violencia material e destrui-
dora de todos nossos haveres . 

O povo e as clasSce.s ai1111adas estão ao lado dos poderes consUtuidos• e não 
(pactuam com os insensatos. 

O Brasil .precisa de paz, ordem e trrunquillidade para ;preerwher os altos 
desti-nos a que está fadado, pela sua extensão, pelas suas riquezas, p ela sua 
erganização politiK?a, pela grandeza da aJma de seus fil-hos. 

Nada l·he faltará Sei lhe derem a paz interna. 
Esta paz está nas mãos dos bra;süleiros <.!Onquistal-a, conservai-a, conso-

lidai-a, perpetuai-a e C()Ill ella farão a grandeza, a pJ·osperidade, a gloria do 
Brasil. 

Basta que cada lu!11 <.•um1Pra seu deve1· de cidadão, cumprindo a lei, o:bede-
cendo aos seus ;preceitos, swbj"ugrundo suas paixões, amainando os d('lsvarios, 
deixando q-ue o bom senso reassuma o seu pa}Jel de conductor dos ·homens e 
geFador da felicidade das nacõ~s- \"Apoiados; ·muito bem.) 

Quand-o os grandes ihrasi•kirqs que ftzerann a Re-p•ublka Jhe derrun po1.· 
estrUJCtura organica a .Constitu1ção- d~ 18·91, estavam com justa razão conven-
cidos de -haverem prevarado Q nosso paiz para todos os elTI[Jreh-erudimealtos e 
conq-udstas -da civHizaçãJo mals adiantada, só não prevendo a possibilidade de 
uma retr-ograd:ação aos üo.stumes balrbaros 'de tudo resolver pela violench 
c:ta f.orça bruta. 

Dahi vem, certament-e, a falha de n-ossa modelar ol'ga:nização politica, 
feita para um crneio de elevação m-oral que se julgava i.nsu:"ceptivel de tal 
e tão grande descenso, ora assignalado por factos que muito nos desacreditam 
no exterior. 

Cumpre reagir con1ra oo ·que assim n-os dimi-nuem no conceito dos outros 
povos, fazendo a pregação do civismo patriotico por toda .parte, nas ruas, 
nos lares, nos campos, nas cida'<les. 

CJ,Ue ca.la hoonei!Il setja um, brasilei-ro, q-ue c-ruia b1·asiJ.eiru seja. um cidadão 
da R epu-b1ica, que cada cidadão setia um defensor da ordem e da lei, sem 
armas ou de armas na mão, mas ardente patriota, alentado pe:la convicção d-3 
que é prec:tso pôr um term.o á desordem que está fa2lendo a .desgraça do Bras!l, 
a deshonra da P.atnia, a rnise11ia da Na,ção. Olfttito be1n. ) 

Srs. •Senad-oTes e <Srs. Depu<tados. 
us ·brasileiros hão de ouVir a voz de seus representantes neste appello 

que lhes fazentos do mais inticrno de -nossos iCO·mçõ.es aillial'lgurado.s e soua elo-
quen"te resp-osta Cillegara. neste !meSmo sagrado mi!Iluto que será o ultimo ae 
.n-o&..«aS amarguras, ponque vae ser o p.r!meiro éco ele u,m brad-o uniso-no a 
repe:r1cutir por todos QS cantos do Brasil: 

Viva a Republica c-onstitue.ional! (p,·ozongaii.a e. enthusiastica salva de 
palma-s. Vivas acclamações . ) 

Em seguida é enviada á mesa a ·proclamação. 
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ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE: Darei a- palavra a qualquer l',os ·srs. congressistas 
que_ a »oncn;e . (l'a·usa. ) 

Ninguem :pedindo a r>a)avra,_ vou :suibmetter a votos· a proclamação. 
Os Srs. que a approvam queiram levaaltar-se. (Palmas.) 
Foi unanimemente a:pprovada a proclamação, -que fiea sobre a mesa para 

ser assignada por t·o-dos oá :pr-es-entes . (Palmas. ) 
Srs. mem-bros do 1Congresso Nacional: ouvimQs, con1 grande encanta-

mento as paJavras do i!lUSÜ'e IPresidénte da Oalffiara dos De,putados-, n esto 
dia, em que se commemora a data g.lori-o;:,a da pro~mação da Republica. 

O incitament<>, .que se co.n:tém nessas ·palia<vras, _pela ardam, pela liberda(!e, 
pela ju:srtiça, diz b.e•m ~uaes são os sentimentos com .q-ue nós, mem·bros d_o Con-
g resso Nadona:l, crue 11epresentamos .o I)ov.o, -devemos al]_}plaudir o acto elo 
digno Pre·sdclente d•a -camara, que tam;bem é acto nosso, e q·ue ha de fic-ar gra~ 
vado n as pagjnas da thistoria brasilei·ra, comv testemunho de que -nós qu€'r€Qll'J~ 

pela justrça, pela liberdade, pela ordem e pela lei, ·parcrue .sem esta, · absolurf:a~ 
m"'nte, o paiz nâ;o QJé;de viver, não :podemo.s sustentar o tegimen, tere1nos cl ·~ 
v-er morta a Constituição . 

. E' -natura-l e é j-u~to que , no ·dia de hoje, renda.mos homen::Lgem ao pre-
ola-ro ·Sr. Presdde.nte da iRepubika (Mtt·ito bem) , poa·que, incontestavelmente. 
haja o que hou'Ver, deante de todos os oddos e de todas as tznalsinaçõe.s, a nin-
guem é li-cito recusar ao Chofe da Nação o r eCIOnhecim€1n<to da coragem qu ~ 

tem dem<>nstrllJ{1o (Apoiados; muito bem), a brav'ura que tem manLfesta<lo, 
sem desfanecimentos, clea nte m esmo de quaesquer reclamações. Destas 1'-ecla-
maçõ-es, é possível que algumas sejam <f:undaclas, mas, de qualquer fôrma., 
ninguem ·tem o direito de n eg<l!r os servic;.os -que o supremo magistrado do 
paiz es-t·á prestando neste mPrnento, .pela sua ener-gia, -pelo seu :patriotismo . 
(Apoiados ,· 'ntttito bem,· m!ltito bem.) · 

b Presidente en~rna o s e-ntimento do paiz pela delegação -q-ue recebeu 
elo povo, e no poder elle rep-resenta o -pensamento elas Clas-Jes <'.onservadoras 
e o espírito de ordem e de jusÜça de ·que a n ação .carece para viver e .pros-
perar. 

Não podendo haver lei ~€fll'l ordem, nem ordem sem justiça , nem justiça 
sem autoridade, o no-sso dever é amparar a autoridade legal dentro da lei, 
para t ermos assegurados Q3 n ossos direitos, cabend.o a OOJda. uin cumpdr o seu 
dever dentro da ordem e respeitamdo a lei a cillll!a de tudo. 

Nem tod<>s os governos podem agu=dar a ·toda a gente, pri-nj)ip·almenttJ 
áquelles -que entram !ll<'"llffinado,s •Pelo odio, sendo raro o poder que agrad~ 
á maioria da nação, nm•s nom -por isso temos o direito de invadir as sua.s attri-
buições, de nos levantarmos sediciosamente contra os seus actos, desde que 
elles "não sejam attentatorios do regimen. e das bases funda:mentaes da nossa 
Consfitliição. 

Todos os -povos do Universo reconhecEm o direito de revolução, desde qm~ 
ella tenha um o.bjecto nobre, q ue -represente o idéa-1 entre os direc.tores que 
a corucebern, desde que ·seja -p'cera rnant"er o regimen ciue está .sendo súbver·tido 
pelas a utoridades oons-tituidas, ou para condernn.a-1-o, se russim o entender a 
maioria da nação. 

Revoluções .por eta:pas, movimentos sediciosos que não representaJm a 
v-onúade do .povo, que S'llrgem a:qui ou ali, sem o·rdem nem p-rogramma, sem 
clirecção nem (lhed'es que possam asSEUmir a responr,abili<lade n o dia seguint~ 
da victoor.ia da desordem, n ão devem trium:phar, 'Pão podem merecer os applau-
sos da Nação. 



~ HO~ 

Srs. Senadores e Srs . Deputados brasileiros: 
Siir.H Sub lege, libertas! Sob o imperio da lei, a liber{iade! Sim! Não ha. 

llberdade fóra da lei ! 
Si ha paiz no mundo onde esta verdade universal exista, sem contraste 

e sem sobra de duvida, é o nosso, pois, nenhum outro goza de instituições 
mais liberaes e de mais amplas e mais solidas liberdades civis e poJiticas 
particulares e publicas. Desde a liberdade . de locomoção até a liber-
dade de crenças, desde a liberdade profissional até a llberdatle politica; · 
todas se revestem de taes e · tão ,grandes garantias Jegaes e constitucionaes, 
que bem podemos a:f.firmar }lerante os outros povos da terra que nesta in~ 
comparavel e extraordinaria Patria. brasileira sõ não é livre quem não quer, 
só perecerá a Iibel'dald·e no dia ·em que se proclamar a derro.cada completa da 
lei. !VIas esse dia não chegará nunca, ·porque dentro das instituições constl-
tucionaes, d~ntro de nossas leis ha Jogar para toda s as legitimas e nobres as-
pirações do povo e não é necessario subvertel-as nem destruil-as para 'realizar 
a felicidade nacional. A felicidade publica, o bem estar collectivo estão exacta-
mente em• manter e cumprir com perfeita lealdade a Constituição da Repu-
blica e observar· a s suas leis, comprom!isso de honra contrahido solemnemente 
por todos os brasileiros, no dia 24 de Fevereiro de 1891, quando seus represen-
tantes mais legítimos, reunidos em Congresso Constituinte, para Ol'ganizar 
um regimen livre e c1emocratico, estabeleceram, decretaram e proli'culgaram 
essa grande arca de nossas Uberdades e direitos, verdadeiro monurr.'ento de 
sabedoria cívica. 

!Srs. Congressistas, nõs outros ta mlbem firmamos, 1lor nossa honra e ex-
pressamente, o compromisso de ~anter e cumprir com perfeita lealdade a Con-
stituição federa l, .prorr..'over o bem gera l da Republica, observar as suas leis, 
sustentar-lhe a união, a integridade e a independencia. 

Igual c ompromisso, pela s m esmas palavras e c om solemllidade não menos 
expressiva, tomou o Chefe da N ação ao a ssumir seu alto e espinhoso cargo, 
deante da bandeira na ciona l juraram tambem as forças de terra e mar; jurou 
o funccionalismo 1mblico; de sorte que, estreitamente ligados pelos laços for-
tes e inquebrantaveís do patr.iotismo e da honra, da lealdade e do civismo; 
do dever e da dignidade, estão solidarios , nesta hora da vida nacional e 
assim estarão em toda s as horas de nossa existencia de nação organizada, os 
poderes publicas com o povo brasileiro, o povo brasileiro, por todas as suas 
classes civis e militares, c om os poderes c onstituídos, porque todos amam e 
cultivan1, c om Igual carinho, os sentili'éentos nobres e elevados que formam o 
caracter dos homens, o moral da especie - humana, essa lmmensa mas uniDa 
superiorida:de a separal-o dos outros animaes. Governantes e governados 
estão presos á disciplina socia l e política resultante da imper.iosa magestade, 
de nos sa suprema lei; é tão a lta, tão respeitasvel, tão sublime., t ão sagrada a 
força m'oral que della se irradia que o maior castigo dos que se abalançam a 
intringll-a, a ferll-a, a esquecei-a, a despresal-a, deve estar prompto, efflcaz, 
doloroso, terrlvel no brado ensurdecedor e caustica nte da propria consclencla, 
fazen-do n a scer, crescer, insinuar-se, espraiar-se. alargar-se, assoberbar, do-
minar .por todos os meios, avassalar a todos instantes essa idéa negra, que tudo 
tisna e enche de trevas a alma do infractor perjuro: trâi-dor á Patria! (Mu-ito 
"bem.) 

!Sim! Traiõor á P a tria ê todo aquelle que a offende em sua honra, em sua 
dlgn1daKle, ern :!SeUl:! cr&d1to::;, em sua constltulçã.o, em suas leis, em sua inte-
gridade, em sua in<lependencia! Não ha m'aior offensa á Patria do que des-
trull-a em sua estructura organica e é abalar-lhe os alicer-ces, causando seu 
desmoronamento integral, provocar a luta armada ·entre brasileiros, qu3ilquer 
desmoronamento integral, •provocar a luta armada entre brasileiros, qulquer 
que seja a <Jausa, o motlvo, o pretexto, porque nossa lei constitucional é de 
tal fórma e em tão alto grão apologista da pàz e tão infensa á guerra que, 
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para nossas divergendas internacionaes, Instituiu o arbitramento preliminar 
' e obrlgatorló. 

Como admittir .que, sem offendel-a mortalmente , possa existir, cm:r.l ella, 
no Brasll, guerra 'Civil, guerra entre irmãos, guerra de brasileiros contra bra-
sileiros, quando ella procurou Impedir qualquer especie de guerra, m~smo 
cont·ra estrangeiro? (Apoiados.) 

Un;ta Constituição pa;cifista, que dá remedios suaves âs contendas coir.' 
outras nações, não •póde permittir que haja guerra dentro da propria nação 
por falt11. de recursos menos violentos. Dentro della existem as soluções razoa-
vais para quaesquer dissídios por processos legaes . Até sua ·propria re!orma 
ella permitte e assegura á maioria da nação pelos meios que estabelece. Mas 
0 que, de todo em todo, está fóra dos seus termos e não cabe no reglmen de-
mocrat1co ê que as Ir:inorias vencidas não se conformem com a derrota e quei-
ram impor: sua vontade ã maioria . 

.:Elm uma organização liberal, como a · nossa, as minorias so vencem peta 
propaganda de suas idéas e e:JqJosiçã·o de suas aspirações, porque, s i eloquen-
tes e 11ersuasivas, conquistmn novos adeptos e .se transformam em maiorias. 

Os interesses superiores da Republica não podem ficar enu·egues ao 
acaeo; precisamos, patrioticamente, collocal-os acima das ambições subal-
ternas, em'bora reconheçamos que todos têm o direito de pugnar pelos seus 
tdeaes, defendendo-os da maneira .que julgarei!'~ mais efficaz, para chegarem 
aos seus fins, cabendo, oporém, aos que pensam de outra maneira, o dever 
dE> defender a ·ordem legal. 

Uma das vantagen·s do regimen republicano sobre o regimen monarchlco 
e a sua temporariedade, .é a mudança .periodica dos seus governos, parecendo, 
ás vezes, interm.inaveis os prazos ·dos governos m ãos, Ir.'as elles passa=, o 
tempo acaba e no d'im de quatro, seis ou sete annos apparecem· outros homens 
e oom elles novas esperanças, .podendo ser satisfeitas todas as ambições no-
vas dentr-o da le i e da ordem. 

O Brasil, como todas as nações, precisa de governos fortes, justos, ·no-
nesto:s e con-scientes dos seus deveres, e ninguem potd·erá negar ao eminente 
Sr . Arthur Bernardes as .qua!Ldades de .energia, honestidade e perfeita c.om-
prehensão dos seus deveres. 

'Ainda hoje o Sr. P.residente ·da Republica ·deu provas <te sua bravura e 
de suas convicções no manifesto dirigido á Nação, dizendo ruber tamente o que 
pensa, e o fez de tal maneira que, mesmo aquelles que não estão de accõDdo 
com as suas idêas, não podem deixar de respeitar as suas nobilíssimas in-
tenções. E devemos tanto mais nelle acreditar, quanto sabemos que um ho-
mem que tem a suprema magistratura não pôde a mbicionar mais nru'la, nem 
tem o direito de preterir os interesses superiores do opaiz, descendo ás ques-
tiunculas de campanario. 

E', <pois, justo, senhores membros do Congresso Nacional, que hoje reuni.dos 
aqui, para com.memorar a grande d·ata nacional, n ão esqueçamos de reiterar 
Q nosso louvor ao 1Sr. Presidente da Republica, pela m aneira .por ·que se 1:em 
conduzido no governo, e principalmente pela firmeza in<J.uebrantavel aue 
tem revelado. (Applausos.) 

•Seilihores: ao encerrarmos esta sessão, levantemos, com a Ir.'aior since- . 
ridade, '11m Viva á Republica Brasileira, appel1ando para todos os nossos corn-
patricios, rufim de que tenham sempre presente que, acima de tudo, ·está. a lei, 
que, para garantia da Hberld:ade, 'é necessaria a justiça, e que sem a lei e sem· 
a justiça jámais o nosso regimen poderia ser considerado definitivamente 
fundado no Brasil. 

Viva. a ;Republlca Brasileira! 

(Toãa a assem,'bléa; de pé, co?-responde, enth~~siasticamente, ao viva eT-
owido pelo Sr. PTesidente.) 

Encerra-se a sessl1o ás 13 horas e 45 minutos. 
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0\if.l'S>SA EM A:CÇÃü DE GRAÇAS NA CANDELAl'tl.A 

O Gremio Politico e Beneficente Dr. Arthur Bernardes mandou rezar non-
tem, na igreja da Candelaria, ás dez e· meia horas; missa em acção de graças 
pela passagem do seguilido anno do governo do ,sr. Dr. Arthur Bernardes, 
:Presidente da Republica. 

A missa foi rezada pelo vigario da parochia, Conego l<'ranc!sco . de Al-
meida, tendo o reverendo Conego Francisco Mac- .. owell pronunciado a se-
guinte 

ORAÇÃO GRATULATORL~j 

"Exm . Sr. Presidente d·a Republ!ca. Exmos. S-rs . Ministros. Meus Se--
nhores. Srs. socios do Centro Arth.ur Bernardes. - Pela segunda vez vos 
reunis sob os desvãos e arcarias dos templos sagrados, afim de agradecer ao· 
Supremo Dador de todos os ben eficios as graças concedidas ao gov<i\rnn ao 
P.minente Sr. Dr. Arthur da Silva Bernardes . 

Quizestes, na vossa bondade para com~nigo, fosse eu, tambem hoje, o 
interprete de vossa gratidão diante da soberana bondade de Deus. Grande ê 
a honra que me daes, renovando tão aquilatado convite, mas d01brado o onus, 
que me impondes de fallar em .hora rr:ais diffidl e mais cheia de aP'Prehensõe~ 
que a do anno passado. Eu vos posso assegura.r q:ue é a prova mais espinhosa 
a que ainda foi submettida a minha palavra. Aqui me tendes, pol:'ém, com ::> 
consciencia da responsabilidade do momento, dos r eclamos da nossa P a tria, da 
exi.guidade das minhas forças, dos dever es sagrados do meu sacerdocio, que 
ha de sobrenrudar sempre ás lutas em que se debatem os partidos politicos 
Peço a Deus, do mais intimo da alma ·para que a pro·funãa divergencia de opi-
niões, err' que se debatem os nossos conci-dadãos, procurando a salvação e o 
engrandecimento da patria, n ão me venha m a emibaciar a s·erenidade do jul-
garr.'ento ou desvirtuar a rectidão de consciencia a que me obriga a aust.,ri-
dade desta tribuna e a santidade deste templo. 

As fo?·mosuras ela paz - Ha um anno vos apontava eu as formosuras da 
paz como o anceio torturante de todo o coração brasileiro. A paz dos nossos 
campos, com seus armentos, com os seus trigaes a lourejar, e os cafesaes 
esperançosos e os arrozaes immaculados; a 'Paz ·das nossas ddades a recebe-
rem o ouro, o leite e o ierro, rr..'anancial perenne dos s eios entumecidos 'd.c 
nossas montanhas, com que engrandecei-as e transformai-as em centros in-
dustriaes brasileiros; a paz dos nossos mares a nos fornecerem a variedade 
quasi infinita da caça branca do pobre e do manja~· delicioso do ríco; a paz da. 
nossa terra governada por homens que respeitem a Deus, olhem para a 
patria e não se esqueçam do povo, afim de que, cada dia rr.'ais s·e alente no 
concerto das naç.ões a terra estremecida que nos deu o berço e nos garantirá 
Q tumulo. 

A: paz senhores, o grande, o supremo benefi.cio da paz, vos apuntava eu 
na manhã de 15 de Novembro de 1923. - Pa:c, pa:c, pa:c et non erat pa:c. 

A paz e não nos chegou a paz. ISim, meus sen11ores, afogados pelas lagri-
mas e abatidos pela tristeza, todos nós patriotas s inceros e devotados repeti-
remos nesta hora de apprehensões a elegia dolorosa; não raiou ainda para o 
coração da familia brasileira a doce formosura Ida paz . E não raiou, meus se-
nhores, ·porque a patria não p6de conhecer ainda as harmonias da ordem. 

A orcte-rn - Cicet·o, meus senhores, no ~eu livro 1•, capitulo 40° do "De 
Officiis ", define a oro em como a disposição das causas nos seus 8)IJtos e de-
terminados lagares. - "Conpositionem rerum aptis et acom'ntodatis locls•. 

·'Haverá, por conseguinte, orderr~ na sociedade civil, quando os direito>l-
e obrigações dos cidadãos forem designados e se exercerem na aptidão, na 
Equidade e na justiça, collocando em seu proprio Jogar as varia s relações 
iuridf.cas e sociaes entre governantes e slilbordlnado.s. A ordem a:ssfm entendi<la 
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é qualidade essencial á vida da mesma sociedade. A sociedade dvil, senhores, 
náo é mais que a união moral e estavel de muitas famílias em busca da ·f-eli-
'!idooe temporal. Ora, esta ;felicidade só se alcança, pela prosperidade progr~s
siva, que só -poderá germinar -entre as doçuras d·a paz. Não se poderá nunca 
'ISUfruir no convívio social, os beneficios da paz sem estar assegurada a 
permanencia e a manutenção da ordem jurWica e social. A ordem, por con-
~equencia, permanec-erá sempre, emquanto estiverem illesos os direitos na-
turaes e civis contra qualquer aggressão, de dentro ou de fóra da sociedade. 
Si de tanta monta e tão essencial é á vida das sociedades a conServação da 
ordem, a autoridad-e civil tem um dever impreterível de velar para que se 
mantenham -efficazmente inviolaveis os direitos e obrigações afim de que se 
possa collimar o fim basico. là•as sociedades - a prosperidade individuar e a 
cooperação de todos os seus membros para a prosperidade so·cial . 

.As harmonias da ordem - Sen'hores, eu vos convido a ouvir as harmonias 
divinas da or~em no .palpitar sublime das estrellas, no movimento maravilhoso 
destes mundos que nos cercam, no es·plendor radiante do sol que nos illumina. 
e nos jardins a germinar o trigo alvo dos cam1pos e cantar as aguas crystal-
nas .que se precipitam das quebradas verd·ejantes das montanhas que nos 
P-nvolvem . ISão, senhores, as eternas ·harmonias da gloria infinita do Creador, 
que tudo move e que em tudo resp•landece e entôa os accordes maviosos 
de uma ordem perenne. 

"La gloria di colui che tutto muove . 
:Per I'universo penetra e risplende" . 

(•Dante, Parais o, C. I. v . 1) . 
Pois bem, senhores, accordes mn.is arrebatadores dos que os extrahidos 

da or.chestração dos astros na es·phera celeste, são os que a omnipotencia ·di-
vina tira da creatu ra livre movimentada ;Pelas ondas empolada.s das paixões. 

A ordem no individuo, a ordem na ct'amilia, a ordem na sociedade é o mi-
lagre dos milagres, é o prodigio mais extraordinario do Creador. As doçuras 
que della proveem encontranê unica semelhança na placidez das noites serenas 
ou na suavidade dos dias banhados de sol, inundados de azul, perfumados de 
flores. Eu vos convido a vos esforçardes por levar a patria estremecida a 
esta Chanaan maravilhosa donde hão de surgir para todos os Brasileiros dias 
de gloria e dias de !felicidade . 

.As causas da desordem - O immortal pontifica da paz Bento XV, em 
sua primeira encyclica ao .povo catho!i.co, depo-is de .haver lanc;ado um .pro -
fundo olhar pela desordem e anarchia generalizadas em que se debatiam e 
consumi3J!Il as nações ccmtemporaneas, vendo os individu as, as famílias, as 
idéas e as classes se baralharem desunidas e discordes, como si voltassem ao 
primitivo .chãos da prehistoria sagrada, entra a estudar as causas producto-
ra& de tão dolol'oso estado de co usas e descort'ina como principaes : - a 
a'llsencia da caridade, o desprezo das autoridades a luta das classes pela vio-
lação da justiça e da caridad'€1 nas ·relações sociaes e a cubiça demasiada dos 
'bens <terrenos, com o esquecimento e desprezo totaes dos· bens eternos. Ac> 
reler as a'dmiirnJveis pagi.:nas deste 'notavel do•cu.rr:e.n.to do sabia pontífice, 
dir-se-lhia ver commentario magistral das celebres palavras de> apostolo São 
Thiago, na sua epistola catholka cap . 4° versículo :1 o e seguintes: "Dondlo 
veem as guetr.ras e contendas entre vós? Não veem ellas deste principio? 
Das vossas concupiscencias, que combatem em vossos membros? Cubiçaes 
e não tendes o que quereis; m ataes e invejaes e não JPOdeis alcanc;ar o que 
desejaes; litigaes e fazeis guerra e não tendes o que pretendeis" . Sim, meus 
senl;ores, a ausencia da caridad·e, pr.inci:palmente .qua ndo esta v.f.rtuàla divina 
deveria pairar seur..p;re acima de todas as contendas e de todas as lutas, por-
que todos nós tilvemos participação, ao menos tacíta, no ideserirolar das mes-
mas, adlll1ittimi':U ou a:!J'plaudindo as idéas e os princip·ios, que levaram o indivi-
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duo á decadencia, a lfamilia á dissolução, e a sociedade á ruina. Não temos, 
por conseguinte, o di-reito de sermos justos demais con·. um lhomem desviado 
!J)€la corrente t elll!P'estuosa que n ós rr.esmos ·fomentamos ou toleramos . E' 
•que muitas vezes a bussola que norteia os nossos actos ê o interesse proprio 
e não o interesse pela regeneração do individluo, santificação da familia e 
salvação d~ patria. 

DeSiiJrezo das autoridades, quandlo to.das as razões divinas, todas as con-
'Ve.niencias ·humanas e todos os su-ccessos da historia, nos estão a apregoar 
que, quanto maior prestigio e força dermos aos poderes -constituidios, maiores 
e mais duradouros hão de ser os bens que usu-fruiremos . Sem autoridade PU·· 
blica que l'eprima efficaz.mente a audacia de alguns e a cubiça ·de. muitos jã.· 
.mais poderemos gozar, n a 1paz e no socego a ·que terr..os direi-to-, o fructo du 
nosso esforço e do ·nosso tra;balho. 

ilJuta oo classes, seruhores, violação ás claras de todos os direitos do~ 
pequeninos; veto a todas as crapa;cidades, até em institutos scientificos; do-
mínio absoluto e intransigente dos pequenos grupos m€diocres, constituindo 
um verdadeiro attentado á pros,peridad;e da !Ilação, que tem o direito inalie-
:n.avel e sagrado ao uso das luzes e do esforç.o de todos os seus filhos; cam-
panha aberta de descred'ito das cla;sses mais honradas e mais necessarias â 
estabilidade e grandeza da patoria, como sej.am o ·clero, a magistratura e as 
forças de mar e terra; des•prestigio do credito e do bem nome da nação, de 
suas instituições e dos seus 'homens nos círculos estrangeiros, constituindo o 
crinne maximo em que possa inc orrer um cidadão .pa.ra com sua paA:ria, crime 
que arrancava ao vate lusitano esta estrophe de :ferro em braza: 

"'Oh! Tu >Sertorio, oh! nobre C(}r!olano, 
Catilina e vôs outros dbs anti-gos 
Que contra as vossas patrias, corr... !profano 
Coração vos fizestes inimigos, 
Si lá no reino escuro de Sumanu 
Receberdes grav.issimos castigos, 
Dizei-lbes que tambem dos portuguezes 
Alguns tl'a,hidorBs hou~re algumas vezes." 

(ICamões - L~Lsiada's, canto IiV - XXXIII). 
Por ·f·im, )meus senho·res, a causa ;rnaxirrna e raiz primordial de tO<lo~ 

esses males, a cubiç:a dos bens terrenos, n a vertigem de quererem os U:!o· 
lY.ens de hoje e nriquecer em 24 horas â custa da :fome, das lagrimas, do sof· 
frirnento, do suor incessante d\o .polbre o.perari(}, do po'bre ;funccionario JJU· 
•bli-co, do ,pobre em.pregado no commerci(}, da desditosa rr..oça das fabricas e dos 
ateHe.rs . 

Cubiça dos bens teneno.s nesta ourtra vertigem megalomana da mulher 
insa;ciavelmente correndo em •pós do luxo m ais desenfreado, sem se lembrar 
que se e n-feita com as la.grimas, com o soffrimento, com o suor, com a ruina, 
talvez, de seu esposo ou dle seu poo. 

A ·salvação - A tant(} mal, senhores, só p o-denemos põr um paradeiro 
pela pratica da lei ·divina da carida;de e do amor . 

Contra o espirito do odio, do antag.onism(} e da rebellião a renascen;·~ 
do espirito christão, do ·amor, da união, da sujeição e da conco.rdia prod~
cto.res da tranquilHda:de na O•rdem que ê a paz. Amor c:hrist 5o dos ir{dividuon 
entr: si .contra a frieza da p hilantro,pia •humana. Amor christão de rev" 
renma ê obe~iencia dos .inferiores para com os superiores, dos ,povos para 
com as auton~a~s C<Ontra o espírito de insubordinação e de anarchia . 

. .A!mor chnstao de solidariedade e de concoDdia entre as varias class~~ 
somaes, entre vatrões e operaa·ios, entre ricos e !PObres e entre humildes r, 
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poderosos, contra a ambição desmedida düs ·bens ter.renos e por isso acima ~e 
tudt> o amor aos ibens eternos como uniCü antídoto contra a actual con·upçao 
do mundo, r~vestida com os matizes de requintada c iv ilização e magnid'ico 
11rogresso, São estas as doutrinas que unicamente pdd•erão arrancar a so-
ciedade de .h.oje da anarchia e da desordem e:m que se afun{l/a e agoniza , 

(E)stas doutrinas, senhores, vós a tendes nos livros divinos e no ma.giste-
rio da igrejil, 

"A vete il vechio e il nuovo testrumen~;., 

Ed il Pastor della Ohiesa che vi guida, 
Questo vi ibasti avostro salvamento, " 
"Tenêies o ve1ho e o no.vo testamento 
E, da igre ja o pastor para guiar-vos 
A vüssa salvação, isto ê, o bastante." 

·(Dante, Paraíso - C. V. v. 126). 
O synd1·on7-e brasf leiro - O Brasil, meus senhores, sotfre neste momento 

um reflexo ·de todas a.s enfermidades que atacaram presentemente o organis-
mo :;ocial das nações euro,pêas. E :Para mal ·de nossa Patria, justaiDJente 
quando ,padecíamos uma crise aguda de homens de rija tempe r a , vontade ll!e-
cidida e esclarecido dooortino. 

A Republica descuidou a educação de seus filhos, ll}ensandlo que corn 
as tinturas de UJ!lla illustQ'ação balofa püdia forrr:ar os seus homens. Os ho-
mens, senhores, só se formam num longo tirocínio de !l'ê, de vi.rtudes, de a us-
teridade e de tréiJbalhos . O ihé1Jbito da fê, ~a virtude, da austeridade e uu 
trrubalho, só se obtem pela rprati-ca da religião, esquecida e desprezada pela 
RepubHca e a razã;o é por.que, sendo a religião o co.mplexo de todos os deve-
res ·do homem para •C 0111 Deus, para co•ms·igo mesmo e para com {1:; deu:a.I:s 
hmnens, é ella ·que assegura a ordem na sociedade - principio de todo l}ro-
g.resso m aterial e moral - ,porque este só se póde reali:>Jar sob a égide úe 
:Daz, •que ê, como Vi.m<on, a -tranquillida.de da ordem. Sem a r eligião· devJUa-
mente compre hendida e fielmente praticéiJda a sociedade não púci~, siquer, 
sub~:~ist1r - quanto mais prosperar e ·vrogredir, como ê dever seu até o apice 
da verdadeka civilização. 

Não enveredando os homens 'Pelo caminho da fê, da virtuâie, da austen-
dade e do traba~ho, seguirão certamente o c3Jminho dos interesses, das ac-
commO'dat;õe~ e do servilisn::o. Homens de .interesse, de accommodações e die 
servilismo não rpod·erão nunca salvar a patria nos momentos sombriüs e di:f;fl-
ce!s, porque não possuem a elevação bastante para sobrepairar aos interesses 
j}roprios, cuidando uni·camente no bem maior da Nação. 

Homens assim desfibrados e inconstantes, jámais possuirão a coragetn 
e a tenacidade requeri<5:as rpara as grandes horas das transd'orn::ações so-
ciaes. T eríamos 1·epe'cidamente o mallo.gro de todüs os seus planos, o enfra-
quecimento e o descredito de todas as idêas d e partidos pelos mesmos diri-gi-
dos ou sustentados. 

A •entra - Não ,po'd endo o mal brasileiro ser vencido pela transformtt· 
ção rapida, dada a crise de homens a que nos referimos, só poderá ser de-
belrudo parulatinamente á som·bra da <C.onstituiçã<o, qrue nüs rege e pelos ho-
mens ·que nos governan::. Estes homens devem sentir Cümo nós todos as 
a ngustias do presente, devem ver como nO!:> todos os erros de. pa~saillo e nào 
podem deixéiJr de estremecer como todüs nós ante a incerteza do futuro . 

O rn.aJ. ê .grande de mais para que os que teem a responsabilidade do g'ú-
Yerno não tenham a consciencia nitida daquelléiJS amgustias, daquelles erros e 
destas dncertezas. Aliás, ain'da que, por impossível não o sentissem, a Cons-
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tituiçfLQ·, em sua sabedoria os faz teinporarios no poder e por conseguint~ 
substituiveis arr..anhã pQ.r outrcs homens de melhor P.om.prehensão dos pr<l-
blema s de nossa patria, sem as perturbações gravíssimas de um novo estad•' 
de e<lusas que nun<:a :podemos af1'iim1.ar <:om certeza evidente ser melhor do 
qUE' o. actual !f:ristissima condiçoo em que nils a<:rarnos. 

Logo, t~ l'!nhore8, fl)ara curar as doenças que ata<:aram tão virulentament.t> 
o~ o!'gãos vitaes de nossa patria faz-se mistér un:, [l'l"Ocesso t ransformativo, 
lento ma s sincera e realmente energico, afim de eonseguir a r e·generaçtl.o 
das oellula>s infectadas que caminhariam para a mor-te si ellas não ·possuíssem 
um nucleo, invulneravel substratum .(:le vitalidade intellectual e mQral. 

Para tanto o unico recurso é esciJlher para <lS cai'gos publicas principal· 
mente os da magistratura, administlração e ensiniQ•, ohorr:e>Il.S capazes pela 
cultura da inte lligencia e 1·ectidão de cara-cter . 

o equilíbrio, a segurança, o saneamento e o prog>resso da patria só se 
ha de realizar quandlo os brasHeirQs que tiverem r esponsa·bilidade em seus des-
tinos puzerem e-m pratica os .postulados da justiça distribuitiva na selecção 
dos homens que hão de e:x.ercer os lo.gares de responsabilidade na adminis-
tração e formação do il)aiz. 

Feito isto eduquemos os moços no habito sagi"ado de verem sell!·pre <1'!-
ante da pupilla. dos se us olhos extasiados a imagem da patria una e indi-
v:,;ivd g ove.1·nada por ddadão que encarne os princ1p10s digni.ficadores que o 
façam .ser na alta investidura de Chefe J.a Nação e voz de De>t1s e a voz da 
patria. 

Façamos, vos dizia eu um anno !faz, um "departan1entn da e du caça<> 
iJUbHca" afim de moldar o espiritQ e o coração de nossas crianças nas vir-
tudes masoulas dos nossos :rr.a:iores resumidas nesta trindade patriotica -
"uma religião, uma patria, uma língua". 

O morbt~s é a desagregação, e a cesordem; a therapeutica só poderá 
ser a umao <e a .or.dem. O •Brasil, senho·res, estará salvo nQ dia em que seus 
filhos tudo sacrificarem IPQr garantir a ordem e conservar a unidade d!l 
patria. 

O Presidente - Fallei·vos senhores, em crise de homens e não em ak· 
sencia de hom'en parque ;p09Suimos, mercê de Deus, homens cwpazes de exer-
cer com a energia e com a clarividencia necessaria, o gover,no d'e 'Paiz tão 
vasto e tão accidentado, como é o nosso. 

Tenho im1nensa satisifaçãn em proclamar con1 o desassombro, do annt. 
passado nesta assemlbléa em que se encontram os :melhores ornamentos d"' 
todas as classes so.ciaes, as elevadas virtudes civicas e rr.o·raes do aci;ual Pr<>• 
sidente da RepubU.ca, ·Sr. Dr. Arthur da Silva Bernar-des. Poucos :homen:;, 
senhores, no -governQ teem atravessado um período de taes e tão profunda.~ 
agitações! Como se não hastaram as renhidas lutas da cam.panha presiden-
cial, amontoa:ram-se uu.rante estes dous a'!lnos de governo, repetidas e san-
gr-e-ntas convulsões, CO'IDO não as ·ha outras em quad\·as da historia brasileira . 
Este homem, senhores, deveria desanimar, deveria, como diz a 1nenta lidade dos 
fracos, remun<:iar iis responsabilidades gravissimas do governo, e, no emtanto, 
em meio a todos os distur'bios e agitaçõe-s, elle se conse1·va imperturbavel, se-
l'Cno, energico, firme no ;posto para qUe Q elegeu a vontade do povo! Não, 
.podleis deixar de reconhecer que' um homem que asshn procede, quando todo 
o interesse 1ntrr.ano lhe aconselraria a abandilnar o 'POSto, é um homem de 
grandes virtudes, de masculas energias, de caracter forjado em tempera de 
aço, <ligno por conseguinte, do enthusiasmo de seus Cóm.patriotas e da grati-
dão de sua patria! Dous a.nnos mais elle deixará as red.eas do governo. A 
patrua espera que sejam dous annos de profícuo trabalho, afim de resolver 
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os gravíssimos problemas naeionaes, dúus annos de congraçamento geral do 
.povo e de todos os poderes rufim de salvar a patria estr emecida d os male"' 
que a ameaçam, i<i'as tristezas que a torturam, do descredito a que se expõe. 
Não nos esque<>.,amos que pesam w'bre o actual Presidente todos os erros do 
passado e a perseguição velada de estrangeiros pela intransigencia pa trio-
üca com ·que S .. Ex . . guarda o nosso ouro, o nosso ferx-o e as nossas riquezas . 
São duas razões bastantes além de :inuitas outras para tribut= á veneranda 
pessoa de S. Ex . toda a nossa dedicação e confimnar-lhe todlo o nosso apoi<> . 

o campanario da pa1·tia - "Diogo d e Vasconcellos, escrevendo "A ultima 
pagina de sua Historia Antiga de Mtna;s", assolllel'lbado uma rvez Por essa ín-
dizivel saudade do nassadlo que ennúbrece a a lma de todos os historiadores 
verdadeiros "foi vi.sitar um dia no valle de Sabara bussu: uma antiquissima 
capella . Chegado alli o historiador golpeado no coração pela magestade ;pe-
culiar aos nossos hermoy, lembrou-se das palavras fd·e Volney: "Eu vos 
sau<Jo, :ruínas solitarias, tumulos santos, muros silenciosos. E entrando n~ 
cap.ella pareceu-Lhe que a santa lhe dizia com o olhar: "Vê quem está guar-
dando as d.nzas dos teus m'Ortos". O visitante não se conteve então domi-
nado pelo desejo de ouvir as v<>zes do passado, dirigiu-se ao logar onde estava 
pendm:·ado um velho sino, rei-o setar e no silencio enlouqueceãlor daquelle"' 
vaJJes, vibrou o bronze 'historico, o mesmo bronze que ;ha dous seculos cor,vo-
cava os fieis á oração, o mesmo bronze que ha dous seculos Ie·miiJrava aos ban-
deirantes mnbrenhados no sertão de Minas, os seus .deveres, ;pa ra CO·m De us, 
o mesrr:.<> . br<>nze que ~:a dous secuios já repetia a consagração de DOVo mi-
ne!ro ao Dens dos c-h:ristãos. 

l\1.'eus senhores. 
Tetrica, enlouquecedoran:nente tetrica e silenciosa, descortinamos a va.~

t idão d a patria transforrr:.ada em valle infindo c·heio de ruínas e salpicado 
pelo sangue dos nossos irmãos. Eu vos saudo, ru'lnas solitarias, tumulos san-
ios, muros silenciosos da l)atria r e talhada de angustias e amortalhada n :\ 
.dúr. 

Vêde como está senti-da na tristeza esta .p-at·ria cl~eia de p-ovo! 
Chegou a ser u1na como viuva a senh.m·a das gentes; a p-rinceza da:; 

[Jrovincias 'ficou sujeita ao tr~'buto! Oh orou sem ·Cessar e as suas lagrima.~ 

<:orrem pelas suas lfa.ces; não ha querr. .na console entre todos os seus ama-
aos. 'l'odos os seus a.migos a des-p.rezararrn e se l-he tornarem inimigos, :o>p<>-
.deranào-se della em meio de suas angustias. 

As ruas de .Sião choram, seus sacerdotes estão .gemendo, as suas vir· 
g ens cs.qua.lidas e ella opprim·fda pela amargura, com os olhos a mortecidos 1t 

a1ooer de lagrimas ! D etecerumt pra.e lacri'lnis oculi mei., contttrbata snni o;ia , 
cera mea et ipsa O'P1J'l"essa amar·itor dine! (J

1
e reanias). 

:Subi ao cam'Panario G'a patria, .com·patriotas m eus, meus amigos e irmão'! 
1neu s, filhos d esta te1'ra ado.rada brasileira. Tornai o bronze historico que. 
:ha quatro seculos vem sacudindo a ínm•cia e o desamor por esta formosa 
patria do C'ruzei·ro e lfazei soar a sua voz myst-erios8 e a ugusta PRra .pro -
vocar em um milagr.e divino a resurreição g loriosa de todos os seus filhos, 
no rejuvenescimento primaveril de toda::: as suas forças, no renovar radiante de 
todas as s uas glorias, ·no noivado esplendido de todas as suas formosuras. !! 
voz do bronze historico iré acordar na quebrada Idas montanhas e na s.o-
Jidão d os valles as energias adormecidas e o Brasil novamente ·encetará a 
ascenção g loriosa e magnlfica, rebrilhando entre as n ações da terra <'Omn 
rcbrilham nas ·constellações ·do ·cêo, as estr ellas do Cruzeiro do Sul". 

Te.rmi,nado o di-scurso, q .ue foi ouvido em grande silencio, proseguiu a 
>nissa. 
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O OH!EFE DA NAÇÃD AO POVO BRASILEIRO 

PALAVRAS DEl FÉ !E DEl CON~'IANÇA DO PRESIDElNTEl DA REJPUBLICA 

Hontem, momentos antes de ser irradiado o vibrante manitesto do s~· . 
Art~ur Be·rnarG\eg á Nação, pela passagem do 3•5.o anniv,ersat:io da tproclama-
ção da Retpub!ica, .S. Ex. , pela radiotelepbonia, dirigiu ao ·povo ibrasileh:o n 
seguinte eloquente saudação: 

" T enb•o r eal satisfação em ap.rese.n.tar ao ~ovo b-rasileiro minhas con-
gratulações, ao commemorar a Republica os seus 35 annos de existencia . O 
l rupso C1e tempo decorrido da sua · proclam ação até hoje tem sido· assignalado 
por um rapido progresso em todas as manifestações da nossa activida!iie, prin-
cipalmente no que toca á nossa economia, á intelHgencia do nosso povo e tt 
expansão m aterial do paiz. E' Il'orça, .porém, confessar que pouco te·mos ca-
minhado a certo respeito e que o aspecto moral e cívico da nossa vida e:-:ige 
de ·nós solicit ude especial. 

Aproveito a opportunidade 1para fazer Hm appello aos meus compatriotas, 
no senUd-o de consagrarem um :pouco m ais <1e attenção á ifo·rmação ·espiritual 
dos nossos jovens patrícios, incutindo-lhes no coraçãÓ um sentimento de 
arrai.gado amor e grande interesse ,pelo Brasil e aprimorando-lhes, ao mesmo 
tempo, as qualidades moraes que hoje tanto seduzem e fazem tão felize1< o-
homem e a sociedade . 

Sendo elles os c idadãos de aman•hã, velar culdadosann.ente por sua <;ldu-
cA ç;ão moral e cív ica é velar •pelo· futuro da nossa Patria. 

Repito hoje palavras que já tive ensejo de 'proferir : ensinar a juventude 
a c<m1'orm:ar-se corr:. a sua sorte e condição; a condemna1° a vaidade, o orgu-
lho, a ostentação, o luxo ; influir na :f:ormação do seu ·caracte·r , incutindo-]C;I) 
cora,gem moral para o cumprimento de seus deveres e :para a:ffron tar e ven-
cer as di:f'fiauldades da v ida, conquistandlo. assim indep.endencia pessoal e viven-
do na honradez, é o me1hor pro.gramma de educação e uma necessidade nos 
tempos hodiernos . 

.Com a educação <!a mocidade nestes moldes poUIJare.rr.os a ella. e á Patria 
grandes males futuros, como sejam a corr u•pção, a de.sho.nestidade, 0 avil-
t amento de caracter. 

Pedindo 1Jom aco.l,himento para este aPflJ>ello, nesta data gloriosa, envio 
ao povo brasileiro, de par -com as minhas saudações co.rdía:es e os m eus· '!sin-
ceros votos de felicidade, os qu.e formulo .tambem pelo cre-sce·nte .prestigio -dlo 
Brasil e da !Re<p ub!ica". 

SESSÃD DE 19 DE NOVEMBRO 

O Sr. Lauro Sodré: (") - Um dia, nesta Capita l, errcontrámo-no.s a:l-
guns republicanos, tomados de amor pelo regimen novo . Eram os poucos; 
a uniãc nos fortaleceu e deliberámos, então, em novembro. de 190'8, tomar a 
d eliberação de P·romove-r a comn::emo.ração. do acto. do Gov-erno Provisorio, 
que decretou a band·eira, que, ainda hoje, é· o sym,bo.lo sagrado de nossa n ~J;
cio.nalidade. 

Nesse grupo de repu·blicano.s, agiran: com energia - recordo-me bem -
desusa-da e com grande esforço, dirigindo-se á opinião publica, aos Govel·-
nadores dos Estados e ao. Presidente da Republica de então, 'Dh-omaz 09.val-
canti, Gqmes ele Castro e Manoel Mira:nda .. Essa co.mmissão. sentiu-se lE'-

($) Não foi revisto pelo orador. 
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vada .a dar esse passo, a tomar a iniciativa da festa, .que ainda 'hoje se 
realiza € celebra em tooo o nosso paiz, pela preOiCcupação, que tinhamos 
de vêr, a cada m'DIDento, repetid-as as tentativas de mudar a nossa bandeira, 
a bandeira Q:Ue representava exactamente a victoria da revolução de él.5 de 
novembro. 

Essa commissão .que tinha convidado <J en:inente Senad<Jr 'bahiano, o 
Sr. Dr. Ruy Barbosa, de memoria tão sau{!osa nesta Casa (apoiados), para 
tratar do assumpto neste recinto, de .S. Ex. rece!beu uma carta co·m es-
cusas ])OI' motivo justo- €\, assi!m, coube-i!ne aw,es61Il:tao:- a àndi·cação-, que 
justifiquei então, a ind·icação que ma ndava que, na ra.cta d<Js nossos traba-
lhos se consignassem congratulações .com esses membros do Parlamento- Na-
cional que acrnr.panhavam o movimento que se t\ealizava no seio de todo 
0 povo brasileiro. 

Essa indicação dizia assim: 
"O Senado Federal inse re na acta dos seus trabalhos de ·hoje um. 

voto de congratulações, associando-se ás festas cívicas, com que em. 
to-da a vasta extensão de nossa Patria se com-memom. o acto do 
Gover-no .rev<J.Jucionari<J, que consag1·ou o syn1bol<J .glorioso de nossa. 

Assignavam esta indicação, a que puz o meu nome , po-r tel-a redi·gido, 
Francisco Glyçeri<J, Pinhe-iro Machado, Muniz !Freire, Pedro Augusto Bm·'-
ges, A. Azered<J, Oliveira Fi-gueiredo, Siqueira Lima, Virgilio Damasio, Be-· 
zerril Fontenelli, F e rreira Ohaves, Antonio de .Souza, Meira e Sá, Al!redo 
Ellis, Manoel Duarte, Fe'lippe Schimidt, J3elfort Vieira, Francisco Sá, Oli-
veira Valladã<J, João Luiz Alves, ·Lauro Muller, Candldo de Abreu, Augusto -
de Vas·co'llJC€!l<Js, Metello e Coelho Lisboa. 

E de poucas palavras por· n:im ditas nessa <Jccasião, vê-se bem qual 
foi o i11tuito que ;nos levou a dar o passo que Clémos, sendo e-sse o ponto de· 
partida das festas que vingaram em todo o territodo nacional, e hoje cele--
brada em toda a parte do nosso paiz. 

Era ass:i.J:n que eu f-aliava nesse dia da tribuna do Senado: 
"E este sym'bolo sagrado que ahi está, quem O· subiu aos tôpos 

das nossas possantes náos .de guerra, o.oo):, tremula como- elnblema. 
de força e possança; quem o fez .tremular nas muralhas das nossas 
fortalezas, á frente dos nossos quarteis, ainda corr.o -symbolo de 
força; quem o levamtou na frontaria dos edif1cios em que se abri-
gam -os sacerdotes da lei, deante dos tribunaes, como 0 symbolo Uo. 
direito e da justiça; quCJll o faz suspender nas sacadas das esco-
las, onde !luctua á mercê das brizas quentes da nossa P atria, como 
SYtn'bolo de esperança; quem o su'biu ao alto de to·d!os estes postes0 

onde tr,emula, como ·na po<rta desta Casa, á maneira tamberr: de um• 
symbo1o de .direito, !oi a revolução! 

Pois 'bem•, Sr. Presidente, só outra revolução pôde fa·zer des-
cer o glorioso -pavilhão nacional do alto em que o collocou a idéa vi-
ctoriosa a 1•5 de novembro, admiravelmente resumi-dl'l. neste sym-· 
bolo, que éa represe.ntação ..Jo nosso passado, o resumo synthetic0 de 
.t<Jdas as aspirações d-a revolução de 15 de novembro, que é a garantia • 
do futuro da nossa Patria, que é emfim a garantia da estabilidade 
do futuro da Repub.Jica . (MuVto be!l'n; 1nu-ito bem. O o1·ado1· é cum·-
pri?nentado) . 

Não encaramos a bandeira '!lacional, ·~ecret-ada como foi aos 19 de no-
vembro de 1889, sem recordar ess-e período de acção fecunda e inesgo.taV'ei, 
que foi essa phase que m a.rca o inicio do .regimen republicano·. 

El'a a ante-manhã da. nossa vida politka . Tudo sorria aos !republi-
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canos em grandes es.peranças de que, após esse crepusculo matinal, viria 
realmente o ,gra,nde dia ,tJie liberda.de e de jus tiça . 

J!Jra um rmgilo de republicanos, cad'a qual mais .animado pelo desejo ds 
ser util á J:'atria e apparelhar os destinos da RepubHca, cada . un: no cum-
prin:ento .sagrado de seus deveres. 

Citarei, em ·pri·meiro lo·gar, esse glorioso solda'drJ e cid,adão. - Benja-
jaani·n Constant, que déra á propa;ganda o seu calor, o seu enthusiasmo, a 
sua dedicação; 'que fizéra dos seus discip.ulos ardorosos seguidores das suas 
doutrinas; que appareceu na arena das lutas em que vivemos, nesses jias 
tornl€>!Üosos, sem~re encorajado e firme . 

. Pois em Benjamin Consta.rit, pTimeiro no Ministerio C',a Gue.rr·a, ·e mais 
tarde no da Instrucção Publica, no Ministerio da Guerra, seguido :POr esse 
outro grande cidadão e soLdado que foi 'Floriano Peixoto,. quem iniciava as 
grandes 1'€'füTrr.as e come çav'a uma '])hase de vida no·va, nessa tentativa de 
fa zer com que, sobre o novo regimen, o nosso pruz se levantasse á altura 
que ainda não Unha ohegrudo, e na Instrucção Publica quem iniciou esse 
período inolvidavel de tr~nsformações, remüdelação e reorganização de todo 
o ensino primaria, secundaria e superior. Todas as escolas ficaram ·sujeitas 
a um regünen que era para todos nós uma garantia de m·elhor futuro. 

J ·á no Min.isterio da Guerra a m·esma tentativa se fizêra, decretandn-se 
nova organização vara as escolas m·ilita·res, adaptando -as á pedagogia n:o-
derna e introduzindo uellas o novo ensi·no scien.tifico para que se appal-e-
lhassep-1 os solda.dos para as lutas futuras, seguindo os ensinos das scien-
.cias e da P'hilosopJ-lia modernas. 

liDra o Ministro da Fazenda, esse Ruy Bar'bosa, com a. sua exce pcionl 
e extrao~dinaria clarividencia., amparando a IIlOssa ·Crise economica e finan-
i::eira, im!J}eilindo que o ca.m'bio, ,que tinha subido áquella altura a que o 
€leV<Lram o projecto :l'inance·iro e as medidas de occasião. na ultima phase 
do Imperio, descesse, como mais ,tarde desceu, e então era de vêr o esta-
dista extraordin.ario, que foi u.n: dos . gnl!ndes e fecundos auxiliares da ,pro-
p,"l.g-anda ~·epublicana ,na Imprensa, era de yel-o, dia a dia, nesses actos de 
·!1uda<Jia com que tentava .preparar a nossa Patria 'Para a phase que deante 
deHa se abria e descortinava. 

Era Wand~ok, na Marinha, tentando ,pela sua parte e levar essa classe 
.militar, B.Jpparelhando os que a constituíam, para que a IMari-nha de ago.ra 
.não desmerecesse da Marinha de outr'ora, de que fallou um dos grandes e 
dos mais dignos estadista,s que o Impedo produziu - o v·isconde de Ouro 
P.reto. 

' Eram os •Ministros da Guerra, nessa phase iniciando a mais fecunda. 
e extraOJrdinaria ,transformação, pondo em baixo pela primeira vez, após tão 
1ongos annos de vida liberal que tínhamos sobre o . rn:.periü, esse omdnoso 
codig-o do COIIl.de de LipiJ'e . . . 

0 SR . .A. AzEREDo: -Apoiado. 
O •SR . LAURO SoDRÉ: - ... e ;::omeçando essa pbase nova de reorgani·za-

.ção do Exercito e da Marinha . 
.Era Aristides Lobo, no. Ministerio· do Interior, elle, que fõra ·puhlicista 

·notavel da phase de .propaganda republicana, iniciando tambem, lá onde in-
·tm·vinha a sua actividade, e o.nde podia a.gir uma 'Phase nova no domínio 
da a ·diministração que lhe il'ôra entregue! 

Era C:a.rnpos Salles, o grande propagandista da Hepu'blka, Ministro. mo-
.delar, a quem Ruy Barbosa, em uma carba lida em um banquete que lhe :!'oi 
mferecido, charr.ou-o "codificador ·da Republica", organizando a justiça sob 
·OS moldes novos da federação e .enri·quecendo o nosso ,paiz ·com decretos 
que lhe t•ecommendam, ainda J10je o nome . . . 
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O SR. A. A.zFJREIDo : - ·Apoiade . 
o SR. LAURo SoDRÉ: - . . .. ini·c.ia.11do essa phase no.va, Jl'O'l1do em publicr. 

0 Codigo Pe11al e dando largos passos pa..ra a decretação do Codigo CivÚ, 
pois foi sdb a sua inspiTação que começou a ser e laboraàio pelo saudoso 
conselheiro IC'oelbo Rodrigues! 

Era Qui'Iltino Bocayuva, o grande chefe ~·ep·ublicano, inaugurando t::un-
bem no seu ml:nisterio uma .p.hase nova ·de .confrater.nizaçfuo, nessa dedica-
ção de que elle fôra capaz pm-a provar que, desa ppare·Cido o Imperio, a nova 
Re!}ublica era irmã das demais r epublicas deste ·continente! PJ1a se, Sr. Pre-
sidente, .para sempre memoravel, Jllhase inÇ3/àla de di!fficuldades, verdadeil'a - -
mente tormentosa, porque passa/Vamos de um regimen, que era o Imperio, 
para um regimen tota l e radicalmente novo, q ue era a Repubiica. Acabava-
mos de desdar os nós que enlaçava·m as consciencias ao !}Oder espiritual. 
Separárr:os a igreja do Estado, não á maneira de alguns paizes, que t&em 
seguido cruninho diverso, mas guiados por mn p.rincip·io de tolerancia, f a -
zendo co1n que, ao lado do poder t enl!poral, auto.nomo e livre, livres e auto-
nomas :pudessem cres·cer todas as igrejas, prosperar todas as religiões, á 
6 ombra das l eis liberrimas que a Republica -devia decretar. 

O SR. A . .A.zEREJDo: - Com os applausos de todo o pai-z. 
O SR. L AURo SomW:: - Não era. apenas a <palavra dos defen sot·es ch 

nova !}hilosophia, mas a dos propl'iüs representantes da igreja catholica .. . 
0 :SR . A. A.zEJREDo: - A!}o-iado. 
O SR. LAURo Sc<DFtÉ: - ... qu·e vinham ter ás mãos do G-overno, p a ra que 

se decreta;o·se uma ·providen:cia que a todos lJ.Ul'ecia co:nveniente salvado-
ra ; de un:. lado a;o Jl'Oder tem])oral, ao Estado, e de outro, a toda, a, reli-
giões e orientações de pr opaganda espiritual, inde}Je-ndentes e livres na ·sua 
acção, ·Como ficarrun . 

O SR. A. .A:zEREDO : D<a·senv:olveram-,se muito m.ais de-pois da ~·e -
p ublica . 

O SR. LAuRo SooR.É: - ·Sahirunos de um regimen ele -centraliza ção. fer -
renha . ,Era um largo !}aSSO a dlar. Não era o ·caminhar estreit-o, não eram 
passos curtos; e·r-am largos .passos que dava o Governo Provisorio e guia-
dos por elle. devia o nosso paiz progredir. Passámos desse período de cen-
u·a!ização ferrenha, em que as províncias viviam asp.hyriadas, apertadas, 
en! un1 regime n de verd-adeiro arroxo, para a larga autonomia, a chamada 
quasi soberania daoàa aos Estados pelo decreto ·que organizou a Republica, 
logo no primei·ro dia de vida repub-licana. 

:E1-a, tudo ·isso, Sr. Preside:nte, em uma g1·ande el~boração, em uma fe -
c unda la'butação, em um esforço constante e que não cessava, servido por 
um gruJl'O de r epublicanos ardot·osos, tendo todos elles por preoccu])ação ap-
·pareltcar um futuro la;rgo, g.rande para a nossa patPia . 

E, !Sr . .Preshllente, natural, era que nessa pl~ase organtca, proveitosa, 
fecun•da, surgisse então a lguma cousa, que a todos nós encantava e seduzia, 
que era o symboio da nossa nacionalidade, que era essa bandeira que ahi 
está, deante da qual todos nós ·dobramo·s o j cel'ho, em um resp.eito religioso e 
em un:a veneração 'Ilatural e !}atriotica; era essa bandeira que devera surgir 
e se desfralda hoje eni uma hora de ·COIUfraternização e a legria , levanüo con-
tentamento a todas os lares e satisfação a todos os espíritos. 

Infelizme nte assim não é . A' sombra della não appare oorr..os unidos, ap·-
parecemos divididos; á som'IJ.ra della lha lbrasilàiros que se combatem; á 
sombra della ha compat·riota;s nossos ·que se awstilizam; e lla .cobre os canhões 
nossos apparelhado.s para combater corr..·patriotas 'Ilossos; ella serviu, não ha 
muito, de symbolo assestado no tôpo de um navio die guerra, que despejava 
os seus canhões sobre as nossas fortalezas e estava arvorada tambem n as 



-122 -

!l'qrtalezas que descarregaV>am as suas peças sob!r~ essa g!I'ande não. de 
guerra. 

E o sentimento que eu te.n:ho ê naturalmen te o sentimento que todos os 
brasile iros teem nesta hora. Seria um ailJpello, não apenas aos que gover-
nam, .ma,s •aos que governam e tam·bem aos qUe são governados. :Seria um 
appello a todos os que luta m, para que nos ·enveredassemos por um• novo 
caminho e comprehendessemos bem que essa ·bandeira não ê um traço. de 
•d!esunião, mas ê uma linha de união; é um symbolo de congraçamen to, .que 
representa alguma causa que deve enno.brecer a todos nós, f ilhos da mesma 
Patria, querendo-a com en tranrado amor, desej•a ndo servil-a c om a m esm a 
dedicação e com os mesmos affectos. 

Pois bem , Sr. Presidente, nesta hora, ao ver que em derr edoQT de n6~ 
se levantam• as bandeiras nacionaes, desfraldadas a os quatro ventos, cOIJlo 
estão ruqui nas sacadas deste edi.ficio; ao ver este espectaculo que content:t 
e satisfaz, eu m e lembro de que os ohymnos entoados pela n:.·ocidade das 
nossas escolas não oh egarão a todos os lares com s ignal de alegria; que 
m uitos delles teem por echo a tristeza dos que padecem e soffrem . Esta 
bandeira, arvorooa como ·está, tambem junto de si, cobre nas s ua s dobras 0.5 
xadrezes em que n: uitos estão vivendo, enclausurados pela autoridade que, 
para salvm· os seus principias, .entende que deve lançar mão desses processos 
e desses recur·sos . 

O meu appello não ê apenas áquel!es de quem estas ordens ema'Ilam; 
seria , antes a todo o povo •brasileiro, p a ra que, em um esforço· s incero, uma 
pthase nova de h annonia e confraternização surgi·sse . 

Era m esses os meus dese jos, são ruessa natm·eza os sentimentos de todos 
nós . 

Era em '18·9·5; governava a Republica esse emine'Ilte paulista que era o 
Dr. P r udente de Moraes, chefe ~'epubilicano, vindo da propaganda com 
uma somma de serviço5 que lhe reco·mmenda r a m o nom·e á nossa estima , ao 
nosso a preço e á nessa consideração. Era em ,1895 e a minha linguagem não 
era differe11te da que .]laje fallo. Em documento O<fficial, tive oocasião de 
escrever palavras que ·Pa·re,cerão ditas para a p·hase que nós agora atra-
vessamo•s. São já G>ecorridos longos annos; a histeria se repetiu como se 
repete tanta vez. 

"Não ha negar que ten: o aatua l Governo, deante d·a s i, grandes diffi-
culdades a vencer o 

E, porven tu ra, a l}rüneira dellas ê a paci.f.icação (1b Rio Grande .do· Sul. 
De todo,s os angulos da R epublica surge o grito das almas inquieta s e dos 
espi·ritos cansados ,pedindo a paz. E' uma necessidade :p·rimordial de ordem 
política, porque aos olhos do mundo a. revolta do Rio Grande apparece como 
Il'er,petua am eaça á integridade do nosso s olo, e como um symptç·n:a de mal 
estaor que compromette as instituições re,publicanas o 

.A Repub.Jica precisa ser o que d eve ser : mr. regimen de 11berdade, 
·Cessrurias de vez as oppressões e as violencias, garantidos todos os direitos, 
hcito a todas as conscien:cias defender opiniões e doutrinas, aberto o campo 
das lutas sociaes a todas as actividades i'Iltellig8'Il.tes e bem intencionadas; 
um r egimen de fraternidade, feito o patriotismo a ·relig ião q ue una toã:os os 
brasileiros pa ra a defesa do bem, .pa ra a .abra do engrandecimento mora l e 
material da Naç-ão . 

A paz ê a inda uma necessida de de ordem economicao Aquella desgra-
çada Iuta, que está reproduzindo, n estes primeir05 a nnos de novo regimen, 
as tristes scena,s do .começo do. J.rr.peric, custa a o paiz r.ios de sangu e e 
m'Ontes de dinheiro. E enquanto perdurar essa a•n ar.chia nas r a ias me ri-
dionaes da He YU·hliiCa, as classes conservadoras, os que vivem das indus-
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trias e do commercio, n a ince·rteza. do dia c~e a manh ã, mal poderão ar.riscar 
05 seus cap•itaes e ·co•nsagrar as suas e nerg ia;S a os ·mtultiplos ramos da acti -
vidade h.umana. 

mJssa paz na de, sem duvida, vir em dirus !}roximos . E para que ella seja 
duradora e fecunda é necessario q u e signiofique da le-i e o manto bom da 
c]emencia sobre os n ossos concidadãos r ebeld,es de h ontem, >volvidos ao ca-
mdnibo do deve r. 

A Forança tein sêde de g overno, dizia notavel pu'bli~ista, em 1894, ap-
pl!vudindo a ·O!'ganização do Mini-sterio de Casimir P erier. Póde -se dizer IGa 
democraci'a brasileira, que nós temos ifoome e sêde de um regimen em que a 
autoridade legitima impO'lliha - se P. todos, rerr:atado, esse prurido. de ana;r-
chia, essa política de hysterismo chro·nico, que traz sa.cudido em convulsões 
violentas ;todo 'O paiz . Nós precisamos de um ·governo f il1me, que seja a um 
tempo organico e progressivo; energ ico , sim, mas p·rudente e tolerante". 
(Mensagem~ ao Congresso do Pará, 7 àe abril de 1S.9•5). 

Não são p alavras .escriptas agora. Fora:rr.. ·àfitas 18m 189·5, ainda n a pri-
meira phase da vida r epublicana. Mas e.sses sentimentos, traduzidos nessas 
Hn'has, ainda hoJe, os a.f81go e nutro-os com o r"tlesmo ardor e co~ a .m esmoa 
sinceridade. iE, ao deiro·nt ar o espectaculo, q u e se nos ofierece. a to'dios; a o 
ver o scenario e.m que vão correndo os actos da nossa 'Vida publica e po-
litica, lembro a pha:se à<> lutas, que r egista a h1stor·ia dos Estados Unidos 
da Am eri.ca. do Narte. Washington findava o seu segundo perio'dio de go-
verno presidencial. Succed eu -lhe o grande estadista , que era Jo'hn Adams. 
tendo corutra si Thomas Jed'ferson, a dirigir uma •Jpposição bulhenta e apai-
xonada, violenta, e sem :Cesitar no empreg-o dos r ecursos mais extremoos . 
Pois be,rn, nesta pha:se, ha uma lição, que é de proveito para to'é!os n õs . Era 
o criterio, a competenda, a confiança, com que o dhefe da opposição, lá tam-
bem a p:pelUda d.a, n esse período de lutas jacobinas, com que Thomas Jeffer -
son, o grande estadista a m ericano, mandava que es·perassem e .coi'J!fiassem, 
que a reacção havia de v1r. 

'Pois bem, >Sr. Presidente, quando ~ssas lutas se desencadeiam na nossa 
patria, bom seria que o pro.gramma c~e todos os homens poliUcos, o pro -
gramma àe todos os homens que vivem na Juta e mettidos nella, envol'Vidos 
nas pugnas e nas 'J)elejas, que se travam' no nosso paiz, sangrerutas ou in-
cruentas - que o jfrogramma de todos nós p udesse ser inspirado n as pa-
lavras do publfcist a. hespanhol : "S'ejamos conservadorGs, diante da a nar-
chia; e revolucionarias, diante >ela rea.cção·". (llfttito be-rn: 1nuito bem,) . 

SE,SiS ÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

O Sr . Moniz Sodré ('*): - Sr . Presiden te, deixoei muito propositadam en -
te que ·cessassem as fa nfarras ·clan.gorosas dos incensadores do poder, em 
volta do frio, secco e •CUrto manifesto ·COm 'que o 'Sr. Presidente da; Republica , 
em mais uma explosão de coleras incontidas. ceg-as e obceca·das, julgou que 
devia ultra jar seus -a:dversari os politicos, confundindo-os todos n as invectivas 
de uma mesma linguagem resumbrante Ide adio, tão impropria de um chefe de 
Estado, tão incomvtiYel ~om a dignida de das elevadas funcções .do seu cargo. 
maximé no m01mento hist orico qu'e, atravessamos em que iS. Ex. mesmo nro -
cla.ma ser " a hora do aba.n dono de justos resentimen tos na ara sagracl; da 
patria''. 

(*) Nã o fo i revisto ·pelo orador. 
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.Deixei ,propositadamente que çessassem sem protestos e~sas !fanfaFr~ ba-
julatorias não quiz interromper os dithyrambos Jaudatorlos dos thuriifera-
rios de G~sar, para que ibem vissem todos que louvores e manifestos haviam 
de senultar-·Se na vala commum dos epigramas sarcastic'os da ironia popu-
lar 0~ da ·indifferença gladal ou ea1ojada .da Nação, justamente revoltada cO'IJ.-
tra a inse.Iisiibilidade ou a inconsciencia ·d,os nossos dirigentes, que ainda não 
comprehenderam ou não sentiram. que c-hegou o momento e.m que é mistér-
fallar ao povo a linguagem da franqueza, que não é mais possível manter o 
systema de mystific-ações a que me tenho referido desta tribuna, systema e 
mystificações que não mudem ninguem, que não engodam me&mo aos mais 
inge_nuos, senão que provocam .o desp•reso, a indig.nação e o riso. 

A Unguagem dos proceres da •pO•litica na'conal tem sido oheia de dubieda-
des, de inco.herencias, de contra>dicções, o que 1bem rev-elam a insinceridade 
com que elles se dirigem á Nação, nos momentos mais .graves e solemnes 
por que atravessa o I]Ja;iz. 

Ora é o i-Ilustre leader da Camara dos Deputados quem affirma, confor-
me já tive ensejo de a;qui accentuar, quem ruffir.rna - para louvai-o, ali'ás -
que "o Governo da Republica tem rugido com rigor no Districto Federal, como-
tem agido com rigor em toda a parte onde elle SUJPPÕe ·poder existir a con-
taminação de virus r evoltoso" . Ora é o proprio- Che-fe da Na ção quem, con-
testando forma;lmente esse rigor, que elle attri!bu e á exploração de seus a:d-
versari-os políticos, accentuar no seu manifesto: 

"~' certo que mesmo entregues á Justiça, ·co-ntinuaram muitos 
dos rebeldes de 1.922 a conspirar contra o- GDver.no, no interior, onde 
se o-ccultaram, no estrangeiro, onde se asylaram, e até nas pro:prias 
prisões, on:d·e era tanto o p.retenso odio ou rigor do Governo que mui-
to>; conseguiram fugir para ir organizar o plano -e dirigir o nefando. 
crime de ·São· Pa,ulo" . 

O -SR. ANToNio MoNrz : - A contradi>cção é manifesta. 
O 'SR. MoNrz !SO-DRÉ: - Channo a attenção do ;Senado. 
Ha dias, quando tivemos o.ccasião, o meu eminente companheiro de ban-

cada, Sr. An1;onio Moniz e eu, de votar e !fundamentar o nosso voto contra; 
a moção a respeito do movi.mento a bordo do S. Pa~blo, o >Sr. Presi-dente da 
Republica qirigiu um telegramma ao illustre r epresentante do Estado do iRio• 
de Janeiro, felicitando-.o- !Pelas ·palavras que então aqui proferira, declarando, 
nesse telega·amma, que os dous Senadores bahia.nos haviam procurado falsear 
os faJCtos. 

Em justa r evide, J}er.gunto eu agora: Quem é que falia a verdade á Na-· 
ção? E' o leade1· da Camara dos Deputados, o leaàer do Governo, quando at--
firma e I]Jr01clama, para .JouvaJ-o, -que este tem agido com o maximo rigor no• 
Distrioto Federal e em toda parte onde exista, onde •possa existir, - são a.i 
suas expressões textuaes . ~ o vírus- <revoltoso, ou ·é 0 honrado· Chefe da Na-
ção, quando, desanentindo o seu leader, a!ffirma ser tão falso esse· rigor do: 
Governo que, até nas prisões, consp iram os rebeldes e ·fogem della.S· para fa--
zer -novas Tevoluções? O T.eaàer as>;egura que em toda I]Ja:rte tem agido com 
rigor. o GDverno. O Governo declara que esse rigor não existe nem mesm" 
nas prisões do Esta-do. · 

Mas, se é certo, ISrs. :Senadores, que se chocam profundannente as at-
firmações do leader do Governo com as do pro•prio Governo, não é menüs· 
certo que o Congresso Nacional, ou melhor, os amigos -politicos do Exmo. ,Sr·. 
Presidente da Republi<m - e agora eu o digo para louvai-o - fiZer-am a 
S. Ex. uma severa a:dver-tencia, quando na sessão especial de 115 de Novem-
bro, se reuniram .pan-a comrnemorarem a data da pro•clamação ·da RB.publicaJ . 
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Eu a-ccentuo, Sr . Presidente - os amigos politicos do Chefe da Nação 
no seio do Congresso Nacional , porqu e os que lhe são a:ãversarios alli não 
compare-ceram, e não com.parece·ra m POl,que não recebe>ram c onvite ·para 
aquella sessão m agna, em honra da REllpubl~ca. Não me queixo de não noa· 
serem distribuídos conv ites para essa · reunião cívica .do Cong-r esso Nacional, 
mas a,ccentuo este espírito de into.lera n cia que impor ta n a pros cripção ile to-
dos aquelles que ~ã.o commungarrn no mesmo crédo politico, e ste eSpirito de· 
intolerancia e de houor á verda de, .que vae arrastan d.o o• •paiz aos abysmos 
da guerra c ivi.l e •quiçá da sua pro.pria dissolução. 

Accentuei aqui, em um dos meus ultimos -discu rsos . quanto é a:bominavel 
a concepção de um Governo que proclama estar a ordem rucima de todas ·as 
leis, e demonsti·ei que a primeira condição da estabilidade da ordem é o res-
peito á lei . 

1S. Ex . , o ·Sr. iPresidente da Republtca, n o manifesto que dirigiu á Nação,. 
reincide n o mesmo ves.o condemn avel de julgar que se pôde manter a ordem 
acima de tÓdas as. leis. Diz S. Ex. ·em um trecho ... 

O rSn. LoPES GoNÇ.AiLVES : -V. Ex. disse .muito beun, po·rque a ordem é· 
a pr opria lei. 

O tSR . MoNrz SoDRÉ: - ... que é mistér fique, de fôrma especial, consi-
gnado nos A.nnaes: 

"A gravidade dos ·males que esse estad·o de •co usas c rêa parR o 
paiz e que ha de ter o seu ponto final, quansquer que ·sejam os melo" 
necessarios para -conseguil-o ... " 

Eis ahi : 
"Quaesquer ·que sejam os meios para conseguil-o". 

!E', senho1•es Sen a dores , a celebre doutrina de que os fi11s justificam o~ 

meios, ·doutrina c eleberrima, que justifica todos os ·crimes, que foi -conereti-
zada na obra genial de Machiavel "O Príncipe ", mas que v em soffrendo, 
atravf'1S dos seculos , a -condemnação de todos os .philosophos, de todos os p u-
blicistas, de todas as ·consciencias ho·ne~tas e cada vez vae inspirando maior 
horror, quanto mais s·e accentua a cultura m·oral odas sociedades humanas, ~ 
mais se desenvolve o senso moral dos povos civilizados; que vêem no annor 
ao direito, no respeito á liberdade, devoção á justiça , ás condições uni'Cas d ·J 
seu desenvolvim.ento e do ~eu progresso. 

O meu illustre colle.ga affirmou ha pouco que a ordem ·é a propria lei. 
IÜ •SR. LOPES GoNÇALVES: - A orderrr.. ·é a propria ·lei. 
O ·SR. ·MoNrz ISooruiJ: -E' exa-ctamente isso o que já affii'mei, no m eu cita -

do discurso: a lei -é a ordem. E é exacta m en te is so o que os amigos do Go-
verno na sessão civica do ·Congresso Nacional aiffirma-ram: não :póde existir 
a ordem s·81lll o r espeito á le i. E é precisamente essa diver.gencia ·profunda quer 
noto en tre a conce.pção moral que tem o Governo dos meios de ·que :pôde lan· 
çar mão para m a nter a ordem e a estabilidade do poder publi-co, e o modo 
pelo qual oo meus nobres collegas d-o Sena.do e os illustres crepresentantes, na 
outra Casa do Congresso Nacion al, ·catmpre·hendem o dever da autoridade e a 
funcção do Govenno na luta contra a desoridem . 

Na sessão cívica de 15 de Novembro, senhores Sena dores, foi apresentad<r. 
entre os membros do Congresso Nacional uma moção, d'e que destaco o se-
guinte trecho: 

"Se li.cito nos fosse, aos hymnos ·da grande festa nacional, -com 
que ·hoje, ma is UJIDa vez, se c ommemora o a nniversarío da fu:ndaçã.o 
da R epuiblica, dirigir a 1:lxhortação do nosS"o 'Patriotismo ao povo bra-
sileiro, fal-o-hiamo s no alto propostto de procurar avivar, em todos os· 
~piritas, ainda os mais exaltados. pelas paíxõoes ·do momento, a co-m~ 
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prehensão de que o Brasil não será feliz sem a ord€!m, que, entratan-
to, é, 1por sua n atureza, inoom·pativel com a illegalidade, irreconciliavel 
com a a narchia, infensa a todos os aJctos que ;não tenham na le i seu 
.fundamento, ou que ousem offender, de qualquer fôrma, o pleno im-
)Perio da le i : sub lege, li be1·tas" . 

\Foi a moçã o escripta pelo illustre !Deputado, Sr. Octavio Mangabeira, 
fundamentada e ntre applausos geraes e unanimes, pelo di:gno !Presidente d:. 
Camara dos Deput!lldos, Sr . Arnolfo tA.zevedo e por S . Ex , confirmada 
nesta declaração: 

"Senhores Sena dores e Senhores Deputados brasileiros.. Sim: 
Sub lege, l i bertas . Sob o imperio da lei, a libePdade. ·,sim . Não ha 
liberdade fóra d a lei" . 

IM'as -era exactaJmente isso, senhores, o que eu proda mava, dias a ntes, na 
-seguinte ex,p.ressão: 

"ISó o respeito á lei póde assegurar a ordem, p·or·que pó ella po--
dem m a nte1· em equilibrio estavel o principio da a utoridade e o prin · 
cipio de diberdade". 

E o Sr. Arnolfo Azevedo, rião .querendo deixar duvidas sobre a sua justa 
·condemnação ao ;principio de que "a ordem está aci-ma de todas ,as leis", 
'insiste patrioticamente: 

"!Senhores Congressistas, nó8 outros tarrnbem :f'irma,mos, por no~sa 
h011ra ·e expressamente, o co•m.promisso de manter e cumprir com per· 
feita lealdade a Constituição Federal, promover o bem gerai d a R e-
p ublica, observa r as s uas leis , sustentar-lhe a união, a integridallt~ 
e a indepedencia" . 

E lembrava -a indi', S. Ex. que igu al ·compromisso prestara ta mbem o 
·Sr. Pà•es-idente da R epublica, que ·havia affirma.ao, de publico, que a ordE-m 

-<está acima de tooas a,s. le-is . 
"Igual -compromisso , pelas mesmas pa lavras e •com solemnidade 

não menos exp-ressiva, tomou o Chefe da -Nação, ao assumir seu alt•> 
e espinhoso cargo" . 

E S. E .x. o Sr. Deputado Arnolfo Azevedo, na sua impugnação ao 
· regimen da ordem fóra da lei, vae adeante; vae adeante e vae mal . E vae 
--mal porque se Jde-smandou em excessos já injus.tilftcaveis, considerando t rai -
dor á patria to·do cidadão que violar a le i. 

Não vou tão loDge, .Sr . EPresid·ente . C'oncebo que possa haver violação da 
· lei sem tffiportar em traição á patria. 

Mas é o proprio 'Presidente da Camara que, em moção <fundamentada n•l 
mesmo dia em que o honrado Chefe Ida NaçfLo, la n çou o manifesto . affirman-

··do que ·ha de m anter a ordem quaesquer que sejam os m ·eio.s necessarios para 
conseguil-o, é \S . Ex . mesmo que vem assegura,r que a ordem só ··póde ser 
mantida dentro da lGi, e quem v io-lar a lei sel'á traidor á patria. Louvo esse 
gesto do !Sr. Presidente da Camara. 

Não me proponho, .Senhores •Senado-res., n este momento a 'fazer a a naly-
se do manifesto do Sr. EPreside nte da R epublica . Fal-o-,h~i opportunament~ . 

. -quando se m e abPir azo illeste scenario, quando meu eminente coUega por 
Minas ~raes trouxer para cá uma das suas celebres moções politicas. 

/Mas. não querendo entrar n a a.nalyse ps:yichologica desse m a nife sto, a!in·1 
de aocentuar até on de .podem i-r as <verti-gens do poder ou o delir.io das pa!-

·-xões, que, n ão raro, ohegam ao !POnto de pertürbar, d e tal ordem, o espirito 
dos homens ·que, tira.nr.lo~lhes a .sensação exructa dos ·seus proprios sentimentos 
e a visão real dos f a ct os que os .envolven1, se expõem a af1'irma-r, como fez 

d ) .. E x . , que a ssumiu o ;poder Por \Omtre florês e ac-clamações do paiz e qu"' 
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no exercJ>elo do ·cargo de !Presidente da Republica havia esquecido os odio~ do 
candidato, para só se lembrar de que era Chefe da Nação. 

Mas, .Senhores !Senadores, se .S. Ex. subiu ao poder a ureolado ;pela estima 
.publica, coberto de flores por esta iJJOpulação, apoiado em todas as, dasses so-
ciaes, civis e militares, s·egundo o uedara na sua mensagem, como S. Ex. en-
tão justi:fi/ca essa eternidade de um sitio que se não acaba, no qual, sob o 
qual e dentro do qual S . . Ex . subiu ao Cattete: de um sitio que S. Ex . pro-
rogou por ma is um anno, tendo a consci.encia niUc.a de que o Governo· se es-
teiava na estima publica de seus concidadãos! ? 

O SR. LoPES GoNÇA.LVEJS: -Foram as revoluçõ'es que obrigaram S. Eix. a 
prorogar o sitio. 

O rSR. MoNiz SoDRÉ: -- Não foram as revoluções , como diz o nobre col.le-
ga, porque a revolução que estalou no Governo tle IS. Ex. foi a 5 Ide Julho das-
te anno e o sitio, a que me refiro, é o que veiu de 1.5 de Julho de 1922 a 25 
de Dezembro .de 11923. P.o~· que, então, ·S. Ex. mantém o paiz soib os grilhões 
desse captiveiro, que degrada a (){)nsciencia nrucional, captiveiro q ue não se 
extingue, algemas que não se quebram , antes ao co'ntr.ario, grilhões que 6E' 
estendem., que tinem e retinem por ahi afõra, sem limitação de tem·po e de es-
paçp, rque ·tinem e retinem oha mais de >d ous annos ~ em quasi dous terços dO 
vasto territorio nacional, como um lugubre dobrar de finados, que rpartlsse 
das aguas azulinas da formosa Guanabara até aos vertices das montanhas 
verdeja.ntes do nosso paiz, a a nnunciar lugubremente a todos os rcidadãoe 
brasileiros, urbanos e ruraes. a morte Idas instituições republicanas e o en-
terramento das liberdades individuae6 e das franquias constitucionaes, desde> 
o momento da sua ascenção ao poder, como uma projecção sinistra dos ulti-
mas mezes de governo 1à,o seu antecessor . 

.Se S. Ex. esqueceu os o:dios do candidato, se S. !Ex. esqueceu os seus 
rancores de reo.rn.batente por o.ccasião do pleito pres1dencial, ·por que, e-ntão, 
S. Ex. mantém ean prisão eterna os revoltosos de 1922, prisão que se per-
petúa sem processo .. . 

O !SR. BuENo BRANDÃo: - Não apoiado; decorre de 6entença rde pro .. 
nuncta. 

O !SR. LoPES GoNÇALVES dâ um aparte. 
O SR. MoNrz !So•DRÉ: - Eis os meus no-bres rcollE'.gas a me darem o item 

do m ais formi.davel libello que se pó.de lançar a um Governo! Processo que 
prosegue, em rreferencia a presos por pronuncia, .processo que fôra feito em 
segredo de justiça, em pleno estado de sitio, orude as testemunhas não podem 
falla.r, c om medo da cadeia e da tortura., ond~ os prE>sos não se podem def·en-
der, ·porque estão ~nclausuraldos e amordaçados pela incommunicabilidade, e 
onde nem siquer ·os advogados podem apparecer, porq_ue existem ban-eiras in-
transponíveis entre aquelles e seus defensores , e muitos destes incorreriam 
em crime de lesa-traição â patria se quizessem porventura expôr-·se ao p.&·· 
rigo de sua defesa. 

Pois se v~m dizer em pleno seculo XX, em terras americanas, que exis-
tem en-ca.rcerados, após 18, 20 e 24 m.ezes rde prisão, encarcerados; por crimes 
poli-t1rcos, presos em virtude de .pronuncia judicial, resulta.nte de ·um procesRo 
feito sob os rigores do estado de · sitio, onde os proprios juizes não estão se-
guros da sua propria liberdade. Que valem esses processos com a violação 
material. ostensiva, brutal Ida Constituição que assegura a todos os accusa-
dos a mais plena defesa, c onsagrando um princ!pio universa.J de direito e d'.l 
justiça, r u dimentar entr e todos os povos do mundo ! 

Entretanto, ha quem nos venha dizer que esses homens· estão presos Ie .. 
gitimamen te porque estão :D-ronunc!ados . Mas eu declaro, Sr . Preside nte, que 
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os a.partoo dos meus emln'éntes collegas !mpo·rta.ram <i>m uma tremen.,ia ae-
cusação, a que me não aventurei a fazer, porque não tinha >Certeza rubs.o·iuta 
de que realmente se estivesse proseguin.do nesses proce.ssos, em segredo de 
justica, contra os accusados. po!it~cos, ne·ssa pl,ena noite do estado de sitio, 
que pr.omette ser etenno . 

.Se S. Ex. o Sr. Presidente da Republica suf.focou os odios do candiidato, 
por que .é _que então manbélm presos centenas de indivíduos, que nada têm 
que vêr com os movimentos revolucionar!os? 

O meu .pro·posito nes.te momento ê tratar de um -caso cOoiJ.-creto, que diz res-
peito precisamente a uma ·das m.aio.res victimas da vinga:nça pessoal do Ch"fe 
>'la Nação. 

!Refiro ..;me, Srs. !Senadores, ao caso verdadeiramente monstruoso do en-
clausura=ento dos re dactores do Correio da Manhã e do seu fechamento, for-
cado peJa 'l}O•licia . 

;Se s. ·Ex. o Sr. Pres.idente da Re.publica não tem odios, que é, então, 
que justifica a prisão de IDã.mundo BittenJcourt? Quem é _., eu deSlllf io a con-
sciemcia dos meus honrados collegas - .quem >é ;que póde affirm.ar, s em te r 
a. .c·erteza de que as faces não lhe caiam aos pés, •que Edmundo· Bittencourt ê 
responsavel p elo movimento revoluciOilla.rio de S. •Paulo-? 

o SR. BUENo 'B'RANDÃo1: -V. Ex. não póde affirmar que não seja . 
O SR. MONiz SODRE': - To·da 2 1 ge.n.te srube que esse valente paladino da 

nossa imprensa voltou acabrunhado- á sua terra .natal, ;para cumpr·ir o p:edoso 
deve·r - d eve r duplp de pae extremoso e de ifi1ho amante deste paiz - de 
dar aos desp-ojos do .fiJho idolatrado ~ . sepultura em terra e. em oéos b~asilei
ros . S. Ex. , o •Sr. Presidente da Re.publica, bem sabe que, em aqui ohegando, 
Edmundo Bíttencour.t, a-cabrunhado !pela desgraça e flage!lo pela molestia, 
quasi que se retirou do convívio social e foi s=.p·re.hendido pelos esbiiT'OS· ;po-
licia es do Governo, em uma fazenda onde apenas 'Vivia para a sua famHia 
e a sua dõr. E ' o <Jdio - não ha negar- a Edmundo '13!-ttenoourt; o odio 
proventent e dessa cam.pa nha do. candiuato. E' a repreSalia contra a attitude 
energi-ca, desassombrad?.i, intrepida do valoroso jornalista. E o odlo a Edmundo 
B-Htencourt estend.eu-.se á sua propria familia, .sendo- p·reso, incommun.icavel, 
seu filho, que t or itu:r rud'o t:rumibem pela molestia, j'á r,le róeu 17 kilos na .prisão, 
e é mantido in-comm:u:nicavel S'em nem sequer poder fallar a qualquer dos 
seus parentes, ·nem mesmo ao. seu advogado.. E e·sse ouio velho não se es-
tende sõment e 'á descenüencia ; até os parentes collaterae s de 'Edmundo Bitten-
court estã o sendo caçados pela .policia, para mettel-os nas masmorras. Como 
o odio n.ão .tem balizas, nos desv2rrios do seu tfuror, não ficou sómente a re-
pr,esalia n r.ls pessoas de Edmundo· Bittencourt e da s-ua famiRa, estem!deu-se 
ainda ao jornal de sua pro.priedade, ao Correio da Manhã., a, todos os seus 
ope<ra~·ios, a tod<Js· aquelles .que la butruvam l1onesta.rnen't.e e 'h<Jnestrum.ente tam-
bem ganh~<vam a sua vida. •Fechando~se o Oor?'Bio da Manhã, atiraram A 
fome, arrancando-lhes os salarios , c ente nas de o.perarios ·que dignamente 
ganhavam a v iãa , s em n ada. terem que rvêr com as lutas politicas do palz, 
nem revoluções c<Jntn 1 o Governo- . É.' o odiü que estravasando a)ém da .pessoa 
odiada, além da sua fam.ilia, além dos ad·herentes, passando .por todos que 
tenham com a vicÜma -.qualquer ligação, fo-i a ttingir ás proprias cousas ma-
teriaes, ao ,p.rêlo, ás o.fficinas, feChando a fabric a de tra'balho, afim de que 
os typos dessa typogra phia, as machinas id aquelle jornal fossem castigadas, 
assim comci, o'utr'o-ra, . na sua insania, X erxes açoitava o mar que lhe :harv!a 
destruido a grande esquadrà. · 

-Mas, Srs. 'Senadores, ê esta a ,pergunta que ora f ü,<;}o: o Governo, em estado 
de sitio, p6de f:echar a s t y.pographias dos jornaes? (Pausa). 
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E ' legi.tlma, é consti tucional a censura aos jor na.es em pleno estado de 
sitio? (P(Iiusa). 

E' esta a tmese de direito constitucional, .Srs. Senadores, que eu que·ro 
ttru6er á baila neste momento. Pretendo demonstrar que no estado de sitio, 
nas medidas <JOarcwras da Hberdaüe individual, no- estado de sitio, não está 
contida a supopressão dos jornaes. 

Eu voderia fazer desfilar deante de vós, Sr-s. Senadores, a argumentação 
cerrada. 'Profundarrnente <Jon stitu<J:onal com que illuminou esta questão, o 
espirito de Ruy Ba,r·ho.sa que os meus <JOllega,s >teem -procl~ lrr$-do o maAor <JO!IliStd-
Lucionalista -brasileiro. Eu poderia mostrar a,o Senado, mas não o faço, con-
Slgi~·;:Jdo a;_pena s os trechos, <Jomo 'lJarte integrante do meu d iscurso, porque, 
não quero tati.g-a1· a attenção dos collegas; eu poderia mostrar que no estado 
de sitio, em nosso paiz, entre as medidas de que o Governo •pó<le lançar mão, 
não está CDntida a da suspensão da liberdade de imprensa . 

Citarei de Ruy B r . .vbosa, do •protesto que elle leu perante o •Senado, na 
sessão de 4 de ·Maio de 1-9•14, as segu intes consi<lerações: 

"Para o golpe de Estado, q ue a.caba de cahir oobre o .Congresso 
Nacional, .na tural era que o primeiro .passo viesse a se r a suppressão 
da- imp-rensa. A imprensa é o meio de correspondencia ent-re o Con-
gresso Nac.onaJ e a 'Nação, é o ambiente onde a Nação reSipirá, e 
respira o .Congresso Nacional. 

Eliminada a imprensa está -decretada a a,sphyxia, sequestrada a 
representação nac.ional, -condemnadr .• a Nação a uma atmosphera Je 
calwbouços . 

A imprensa nã o é só uma liberdade individual, é ainda uma ;nsti-
tuição da o~·dem politica. 

Sein ella, expira o Goven10 do povo pelo povo, cessa. o regimen r-e-
pubJjcano, de sapop2.rece a ConsU.tuição do mesmo modo como no globo 
onde habita .mos se extingui-ria a vida, se Ihe tirassem o envoltorio 
per-enne de ar que a alimenta. 

Assim como os indiv:duos 'Vivem da i:>erenn.idade do ar respiravel 
que é o beneficio, commum das cr-ea,turas anim?da.s, assim as s.ode-
dades moder-nas subsistem da •publi-cida.d.e quotidiana, •Que é o respira-
douro geral das con-sciencias. 

Da imprensa. pois, depende essen<Jialmente, como, do ar atmos-
pherico os :pulmões, todo este systema de freios e contrz,peso·s das li-
mita ções reci•procas, de acções e reacções, de pod-eres distribuídos, li-
m~tados e fiscali>zados, em que consiste a exi&tencia de uma democra-
cia liberal. Remo·v>ei a imp.rensa. 

01·a, é a essa !PUblicidade quotidiana! QUJe se 'Chama a imprensa. e 
(/á não hav-e:rá jusü:,ça, já não haverá administração, jlá nãJo •have~râ 
legislatura. já não h aver<á tranquiHida.die nem confiam.ça, nem medito, 
-nem trabal-ho. Reinará o p 2•VOr, -o arbitrio, a v.i,ngança, a immorali-
da<le, a miseria, a vergonha. Reimirão os aventureiros, os desabu-
sado-s, os malfeitores. 

Mas não rha 'P'Ublicidade onde a publicidade não fôr Livre. Do 
mesmo modo como de ar que se .confinou, já não é ar, é CZii'bono, é 
tox;co, é filtro de =ntaminações, desnutre, envenena, mata, assim a 
Imprensa tutelada, a im:prensa policiada, a imprensa rnaculadz, pela 
censura, dei:lfOU de ser im'Prensa, po-rque deixou de ser valvula da 
verdade, pa;ra; se conver ter em tnSI!!rumento da sua suppress·ão. Orgoo 
por ex<Jellencia da fiscalização do Governo do povo pelo povo, transfor-
mou-.s.e em encobiridouro, para occultar a,o povo os actos ca'Pit-aes do 
Governo. 
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Ora, a fisca11z?.,ção estricta do Governo ,pelo !pOVO, a notifi{)ação 
oomrpleta ao paiz dos actos do Governo, a discussão· franca desse.q 
actos em presença da Nação no !Plenario constante do jornalismo são 
a essencia mesmo das instituições republicamas, a subsistencia do 
nosso regirnen. Quem está debaixo da. tesoura, da censura do Sr . 
Fra n cisco Valladares e seus agentes; não são os jornaes n ã o hermill-
tas do Rio de Janeiro: é a >Car.ta da Repub1ic2•. Quem se achou preso 
até ha pouco, ·nos carceres ·do Sr. Alexandrino de Alencar, não foi a 
redacção do O ImparÓ.ial: ·foi a Constituição Brasile.i.ra." 

E tratando da cens ura aos jprnaes, dizia o 'Senador bahiano: 
"Isto estaria a.utorizado nella n1esn'la si a nos sa Co.nstituição, 

com as faculdades que encerrou no es.tado de sitio, houvesse dado ao 
poder a die crussar a ltberdade á im1prensa. 

Mas tal não fez a >Constitu:çálo . Ta1 não fez. Ddgam embOJr·2J ao 
contr.a.rio commenta-dores sup·erficia.es, ou sophistas interesseiros, a 
Constituição não commetteu semelhante d<·satino. Si o ti'Vesse <pra-
ticado, seria, no ponto de vista democratico, no ponto de vista repu-
blicano, no ponto de vis.ta do Governo da Nação· rpela Nação, uma 
Constituição de borra. Porque teria dado • ao poder o direito de sup-
primir a Naçoo. Mrus o <fa-cto ~ q ue lho n ão deu. !Para servir á ca-
Iumnia, que contra ella se tem urdido em beneficio das dictaduras 
militares, confundem uns a nossa ·theoria constituc·ional do estado de 
sitio com a lei n1arcial, que só o estado de guerra autoriza, outros com 
a suspensão do ha.beas-<Jo?·pu-s, que só com o- domínio da lei m a rcial 
se justifica" . 
. . . . . .. .. . . . .. . .. ······ ........ .................... ............. . 

·Mas os textos consül'ucionaes repellem essa cadeia de absurdos" . 
E o emerito j-urisconsulto entra em minuciosa a nalyse dos artigos 80, 39 

e 9'8 da· noss9, Constituiçã<>, afim de demonstrar a v eracidade da sua these .. 
Por longa ,nã o a citare i, bastando apenas recordar os segumtes conceitos: 

"Ainda com respeito ao Congresso Nacional, a fórma da suspen-
são das garantias constitucionaes tem subentendidas es restricções 
in'herent-es á natureza do regimen. A titulo de suspender as garantias 
constituci-onaes, o >Congresso Nacional não ~poderia ordenar a rprisão 
ou o . des<beno do.s seus proprios membros, porque não lbe assiste o 
direito .:te se mrutilar "-i si mesmo . Não 'J)Oderia dispersar a Magistra-
>tura, prend-endo e dest€rrando o-s s-eus juizes, nem s uj€i-tar o Presidente 
da Republica á <ietenção, ao desterro, porque o ·Exec utivo e o Judl-
ciario são poderes inde-pendentes, orgãos da soberania nacional, sobre 
os quaes menhum dos o.utros dis:põe de '21I'bitri0 . algum, além dos qUie 
nos textos •da ConstituiGão €&tiverem, declarad.?n~ente prescriptos . . 
Tampouco lhe seTia licito attentar contra certos direitos organlcos, 
cer.tos direitos imprescriptiveis, certos direitos hrumanos, qu-e estão 
n8is pro:prias ,bcuses da mossa .extsterícia moral, diireito·s. essenciaes, di-

·reitos supremos: confiscar a ·JYl·opri·oo"de, condemnar á morte, autori-
zar á tortura, V'edar a celebração dos culto-s religiosos, violar as rela-
ções naturaes da família. 

As garantias constitucionaes ·que a Constituição !fa .culta ao Con-
gresso Nacional sus•pender se n•eduzem; pois, ás que entendem com a 
Iiberdad•e individual , nos limites em que a cerceação dessa li:berdade 
:fõr neoossaria vara repellir a aggressão estracngeira, ou acudi~ á com-
moção intestina, libertando a Republica ou a Patria do perigo 1mmi-
nente em ·que se virem. Para chegar · a esse resultado,- as m·edidas 
extraordinP•rias, o que a suspensão das garantias, portantó, oobl\lt.'i. 
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o C•.mgreaso Nacionàl, são as que se encerram no circulo da ?'BP'I'essão 
contr·a a s pessoas. ·E' -com est•e gen er0 de medidas que ·se atalham as 
invasões, as con spirações, as sediç.ões e as revoluções." 

Com Ruy Barbosa estava tamibem Pedro Lessa. Mas o que .preciso ac-
C€ntmtr aqui, ê q ue, quando estes dous grr.ndes espíritos sustentavam esta. 
tlle.'K' no Brasil, jã havia dezenas de annos que ella vinha senóo .procla mada 
victol'iosa.mente p-elos grandes es·piritos mais liberaes, entre os >povos mais 
cultos do mundo. 

Bastaria l eom]:}rar, :Srs . S-enador-es, que .quam.do a França se aohava con-
vulsionada com a grande revoluÇ-ão de 24 de Fevereiro de 1848, .revoluÇ-ão que 
derribou uma mon archia e proclamou a R epu]:}lica , revoluÇ-ão que agi-tava o 
paiz, abalaüo ~Jor intensas Jut a.s '])Oliticas, .porque lâ se degladiavam va.rios 
partidos, monarc'hicos a lém do republicano e do socia lista, a maior gloria do 
Governo Provisorio foi exactamente a de proclamar que e lle não imporia si-
lencio nem mesmo .á calumnia e que mantteria integra a ·independel1!cia da 
imJ)rensa, sendo bem s uggestivo o que disse Louis Blanc o mais exaltado, 
talvez, d cs membros do Governo Revolucionario, o que melhor interpretava 
as idéas do socialismo. Louis Blanc van gloriava-se de qu e o Governo de que 
t:zer._'l. parte, em -pleno regime n dictatorial conseguir ~ , m anter-se no vertice 
rle uma sociedade abalada a t é os seus fundamentos, sem t er recorrido á força, 
sem impôr sHc•rHüo -m emno 'á oalwn.nia, sem abri•gar~se atrás de juize\S·, dos 
agen tes de policia, dos sold2dos e c'haJilland o em seu auxilio um só poder: o 
da persuasão, sem q'llle nem urn.a só .prisão en•tr·istecesse seu poder. E ac-
crescenta : 

" Elles não tiveram n ecessid- de nem de accu.sa-dores publico.s, n em 
de jurisdi·cções -especiaes, nem de carcereiros, nem de esbirros. Não 
tiv-eram q:ue defender a ordem a golpe de espada. Nenhuma família 
tomou l'uto com a leitura de seus decretos. Empregruram a sua di•cta-. 
dura. em abolir .2. pena de morte, em acalmar a praça, >publica, em _pro-
teger c;s vffiliQidus, em tornar invío!avel o dom!i:c.ilio de c-ada cidadão 
e lnd®endente a voz de cada jornal". Fizeram m ais: "Oon.vidaram 
um dla o ·povo a yoeunir-se ·no <Campo ·de Ma rte, para ahi celebrarem a 
festa -p hiloso,p.hica do esqu ecime-nto dos odios e -queimar o •cadafalso , 
tom-ando por divisa - a ordem n a li-berdade" . . 

E quando, Srs. Senadores, este Gov-erno 'Provisorio, que atr avessou in-
colume tod~s a,q uellas tempestades e do qual fa.Ziam parte L amr.r tine, ·Sudra 
Rollin, Loui-s Blanc, entregava o •poder á Assembléa por e1Ie co•nv-ocada, as 
:JJgátaç.ões Sl.l!r·gi ra.m. Em Março o .povo invadiu a Asse.J.nblêa para impôr, p.elo 
tumulto e violencia, leis de impostos aos congressistas.; em Junho, d-ava-se 
a célebre insurreição da d'-ome em q u e lutaram á m ão armada noventa mii 
pessoas em Paris, duTé.nte quatro -dias consecutivos . E procla-mado . cav.ai-
gnac, d-ictador, com poderes discTicionariJos ·para manter a ordem, a .AJS\Sem-
bléa votou o estado de sitio. 

:M:as como COIJ'll\p r-eherlidi.aun os espiritos mThis l~bel'aes da ·Fra nça o estado 
ne sitio? 

Vou mostrar como Vi-ctor Hugo, constituinte n a;que lla época, discutia a 
•!uestã o ern ]Jleno Parlamento. 
· Dizia o maior !l'eni·o da }!,rança: 

" O ·que temos a !dizer ao Poder ExecuUvo eil-o aqui: 
A Assemhlêa Nracion.aJ quiz im'])edir a guerra civil mas não im-

pedir a diooussão ; ella q uiz desarmar os braços mas não amürdaçar 
as oonsciencias; para .pacificar a· rua tendes o estado de sitio; para 
~onter a imprensa tendes os trill'1.!1Ilaes. Ma.s não vos utilizeis do es-
tado de sitio oont:ra a iiTn:prensa; vós vos enganaes de arma e, crendo 
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dtefender a ·sociedade, !eris a liberdade. Vós combateis por princípios 
sagrados, pela o~·dem, pela famiUa, vela iPl'OPriedade; nós vos oogut. 
r emos, vos ajÜda.remos .no rom1bate, m.as queremos que com!batais com 
as leis. Era Üll/POSSÍVel não recO'rdrur que a distincção tem sido feita 
multas vezes e comprehen!lida e acohlúda por vóp. to.dos entre o esstado 
de sitio e a suc coosão das leis. O estado ue sW.o é um estado de<fin1do 
e legal se tem dito já; a suspensão das leis é uma situação mon\Struo-
sa na q ua l a Camara não pôde querer oollocar a França, -na qual uma 
.grande assem•biéa. não q'll,ererá jámais oollocar um grande p.ovo. iE não 
posso compt'Bhender que o Poder Executivo coonprehenda as-slim. o 
seu mandruto. Quanto a mim, declaro, pretendi dru·-lhe o estado de 
sti.tio e o amn.ei com toua a força social vara a ded'esa da ordem, eu 
lhe dei toda a somma de poder que o meu mandato me permittia 
conferir-lhe; mas não lhe dei a dictadura, mas não lhe entreguei a 
Uberdade de imp-rensa, ma!S ni:io pretendi ·attribuir-lhe a censura e a 
confiscação. Im-porta, eu repito, que a imprensa seja livre, e a lilber· 
dade da imprensa não importa menos a .bondade e a dua·ação da Coll-
stituição do que a li-berdade da propria assemblêa. Para mim esses 
dous pontos são inod ivisiveis, são inseparaveis, e eu não a"dmittiria que 
a propria Assemblêa fosse su.flficientemente livre, isto é, suf!icdente-
mente esclarecida si a impr&J1sa não fosse livre a o lado della e si a 
liberr-dade das opiniões ex-teriores não misturasse a sua luz á Uber-
dade de vossas deli-berações. Peço q•ue o grande conselho venha dizer· 
me de que modo entende def'initivamente o estado de sitio; que se 
:;ai.ba s i o P:•estidenoo do ComseLho entend-e PQ;J_· estado de S'itio a sus-
pensão das leis. Quanto a mim, que c-reio o estado de sitio necessario, 
si entretJa,nto elle d'osse daf.inido deste modo eu votaria no mesmo in-
stante contra a ISua manutenção, ,porque e:r·eio que em logar de um 
perlodo passageko, a insu-r.r<eiçáJo, nós te-riamos uma Irn.m€111sa des-
graça, o avi·ltamento da Nação. Que o estado d e sitio seja mantido 
e que a le i seja respeitada, eis o que eu peço, eis o que quer a socie· 
da.de, q -ue deseja conse~·var a ordem, e~s o que quer a consiCümcia 
publilca, que deseja oo-nservar a liberdade." 

VIctor Hugo não era um opposi-óiondsta, -elle havia votai!o o estado de 
sitio, mas revoltava-;se 1quando via .q-ue queriam con!fu-ndir essa medido. com 
a suspensão das leis. 

E, &r. Presidente, quando, annqs deuJois, em 1870, •após o d'BSastre de 
Sedan, Napoleão trii era preso, e i·nstad~ava-Sie na França <> Governo de Sal· 
vação Nacional; quando 600 mil prussianos invadiam o centro, o leste e o 
norte da Franç:a; quand<> s ua capital era sltdada e depois invadida; quamd0-
420 mH francezes se ac<havam _presos na Allemanlha e se es-perava o desenca· 
deamento da terrível .g•u-erra (!!vil, pel-a luta entl'e os iJ)al'tidos mo·narchlcos 
e republi{1anos, era G-amlbetta, o Má'l1listro da J ·ustiça, de •quem, sabendo que 
em Ma.rseille a a uto·r ldade fral!]c(J!Za havia d'eCiha.do um jornal, sob o fundam€111to 
de que tinha .publicarlo dous manifest-os de restauradores do thron.o, exigiu 
que esse PI'e:feito puzasse t'm.medÍaita.mente <>S j<>rnal!stas em liberdade e reli· 
trubelece$se a .cirCIUlação do jornal. Oomo o Pl'efeito relutasse na execução 
dessas ordens, Gambetta acceitou o ,pe,dido de demissão, lbaixa:rudo o decreto 
que ;brilha como ma:is uma gloria para <> ,seu nome, j'á .g-lorioso . 

Vou mostraJr ao .senado como é que Desc-hanel, o grande estadista .f.rancez., 
oommentou essa p.assagem brilhante da vida do gramde <>rador da França, o 
mais no·tavel de seus tri'bun'OS, nesse m(l(mento r-~volucionar!o. 

Diz Desc.hrunel: ' 
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"Esquiros tendo suPprimido a "La Gazette du Midi", que tinha 
pu.bliro.do o manifesto de Charnf.ord e :uma carta do príncipe de Join-
ville: "Eu souibe, ~'he diz Gambetta, que os escrip•torios da "Gazette 
du M!i.di" d'ora:m invadidos e que lha @posição a que reaprpareça esse 
jornail, E' i·mpossivel oonsentir em .que se commetta aJ•guma violenC'ia 
contra a liberdade e a proJp·riedade. Eu conto que tornareis medidas 
immediatas para a,E"seguTar a liberdade da imprensa . Esquiros insis-
te, Garnlbetta replica: "!A RepulbJ.tca tem o dever de viver e de durar 
ab,a,vés das agitações dos Pa.r·bidos, i.mp<ondo o respeito ás leis. A 
firmeza nada tem de .c;ommum O'Om o· a.rb~trio, é impossível suspender 
a publicação do jornal, é uma questão sobre a qual não posso ca-
p·itular." 

Esquiros dá sua demissão. Gamtl!etta publica o decreto seguinte: 
"No que se relfere ao d~reto de su.spen.são dru "Ga.zette du Midi": 
Consideramdo que o Governo da .Repu.blica não poderia a.dmittir que, 
excepto o caso da vioiação il'o~=al das leds, os joil'Ilaes e os es·crLptores 
possam ser objecto de medidas pena.es; ronsddera.ndo ao contrario que 
d<ID'P{)'l~ta provar que a ReiPUJbliioa. é o unico Governo que pôde suppor-
tar em sua plenit ude a Uiberdade de imprensa e que não <1a.be áque:Hes 
que teem sempre reclamado na opposição em favor desta liber<1ade 
restring!l-a ou mutilal-a, decreta: A sentença da administração de 
Bouches-.d.u..;Rlwne que fere de suspensão a "Ga.zette du Midd" ·é o 
jornal a utorizado a ~·ea,rmarecer." 

Ahi astá. E [l)eschanel, enaJ1ecendo o esp·lrito liberal de gt·ande demo·CQ'ata, 
accent:ua. entre louvores: 

"Em 30 de dezemibro, che!l'Mldo a Bordeaux, Gambetta podia 
dizer: "Não será uma das menores hollli'as do Govel'!Ilo da Defesa Na-
cional ter quer1id.o e ter s•wbido dar a mais extrema liberdade no meio 
da crise, a mais espa.ntosa que o povo tem já.mais atraJVessado." 

No dia s .eguinte elle rproc!lamava de novo: "O respei•to da liber-
dadtJ até a crulU!monia, até á inj•ua·ia." E, a•lgtt•ns an-nos depois, quando 
elle volto·u, em 13 de janeirü de 1876, excUa.mou: "Fod aqui repellido 
e acuado pelo tnimigo, 4'3 d{'..parta.mentos assolados por suas armas, 
•Com a capital sHáada e !fechada, 00111 uma Europa hostil ou deiSidenho-
sa, com partidos hostis ou des,enca.deados contra elle, que o Governo 
da Defesa Nacional ~e manteve, e rom CJ)ue ar.mas? Em nome das 
Uberda.de.s publlioa.s: porque Ulma. só da,s liiberdades, a da imprensa. 
o di.r.eito de reunião, o dit'6-i1o de aoss{)C'iação, uma só ·não soffreu ne-
nhuma lesão e nenhum u,ltratie." 

Srs. Senadores, ê quast uma iro·nia doilorosa lem.m·armo-nos neste mo-
m,emto diesses granJde.s rasgos de Hber,a~ilsm{} a que ruca•bo de referir-m'e. A nosl.sa 
alma de ·patriotas, de liberaes, deve sentir-se profundamente cumpung4la com 
esse conof.ranto, qwe tamto nos degt-..W.a . Mas eu preciso accentuar, 111a fun-
damentação do noss.o !I'~que:rfunlento, ,q;ue é um abUSo de poder, mesmo em 
estado de sitio, o fedhamento dos jornaes . E se não fqsse isso U!In acto d~ 
V'iolencia lá leli , seria Ujlll atten'taclo á conscieniQia aibeOOil .de 1lin .p.ovo cu'lto. 

Pois -é possivel que nos outros paizes, .que salbem de grandes convulsões, 
de quéldas de thrD'Ilos, de revoluç.õe.s civi·s, de !n:vasões estrangeiras, se ;possa 
manter o regime:n dia 01'\dlem sob o d:trliPe!rjo da hllberdax'Le e, no Bl\a.sH set.ia dada 
em holocausto a U•beridade 1para a m)anutenç:ão dia ol',dem? 

Venho apresentar ao !Senado, exa,(1tan1ente .po11que o meu ·eminente collega 
por M-inas Geraes deolarou que · não podemos salber se IEJdmun<lo Bittencourt 
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era ou não conni!ve111te ·no movimento ~-evolucionario -de São Paulo, venho 
apresenta>r ao Senado o •seguinte r eq·uerimento. (Li).) 

Pod~t·ia, Sr. •Presidente, silenciar wqui; mas a:prov~i·to o ensejo para ai!nda 
cwnprir outl'ú deve:r de conscle!llda, coano um preito á justiça, como flllna 
homenageun á ver.dade . 

O SEmado consigmou nos seus Annaes o maniJle~to que S. Ex. o Sr. Pre-
sident~ da Re·p-ull.Ji.d.a diri•giJU á Nação. 

·E, um dever de honra fazer con&i.gmar tambem nos Amwes· <'Lesta Casa 
do Cor.gre<sso o grito de r evolta, o -prr-otesto de defesa .que pat•tem de todos 
os .perseg·uidos, rrua.x:imé se esses protestas s urgem doo .fundos d:as masmorras, 
de onde as viotimas da cyrannia cl>aJmaa.n contra a di:BfaJmação e o vilipendio. 

Vou ler ao Sf'.ruaido uma car1ta do .conunandam.te \Proto.ge:nes, Teba.tendo 
as accusações aleó.vosas com .qu~ o Chefe da Na.ção, procurou feril-o na sua 
dignidade de homean e de militar. 

A ca:rta está asE>im t·edigida: 
"Il~us·tre patrício e am!igo Dr. Moniz So'dré - Minhas ei'fuE>iva.s 

saudações .pela no<bre attHude q•ue (>()DtLnuaes a manteT em face dos 
Ullti.rnoo iSuiQCessos pdli Ucos. 

Foi-me dado hontean ler um manifesto que dirigiu á Nacão o 
'P:t<e.<;iclente da R epublica. 

E' prec:Lso que a Nação sait>a que a revol'ução q,ue fracassou em 
21 de outuibro pe·la prisão oo seu chefe, victima da trahição de um 
amigo, segundo h l!J'orm ação do ~)ro.prio !Governo, não era um motim 
militar sem i!!.eaes contessruios, a?nbição desregrada do poder ou posse 
do 'l'hesotwo Publico. ETa si!m um mov·Lmento politico e para fins 
politicos, e i.sso eu confessei ao Pa:esidente com a "lealdade e coragem, 
cívica que graças a De\lis ruunca m.e faltaram. nas situações as mais 
cMti·cas. 0& r evoluLionarios .presos em Zl de outubro tra~iaJm como 
·bandeira "A Revisão Gonstitu,ciona,] 11e1a Razão 01~ pela Força". E!lle.:; 
não V!isavam o poder na .pessoa do seu d~tentor, poi<S. recomhecem que 
a triste situacão em que se encontra o paiz, não é clevi·da exlolusiva-
mentA aos homens d.o Governo, ·mas 'pri.n,cipa,lmente ao regimen in-
constitucional em vigo.r, que acarreta a irresponsalblil'icl·ade dqs· adm:ti-· 
ntstt·adon~s e l•hes fa0ulta a pratica dé aotos .cuiminosos contra a so-
.beranli.a dos dous outros poderes autonomos e dos Estados federados. 
O que pretendi·am os :revolucionarios era o restabelecimento do re-
gimen da fra,ternidape, da iglualdade, de liberdade e de justiça, era 
eum])rir a ordem dentro da lei. 

E ' IP,;reciso que a Naç-ão tan1J'bem saiba que -não to1·a1n as paixões 
rnal extinctas da oMnpanha. presiàenoial que geran:am a revolução d" 
·21 d e outubro . Não. Os a:pontados como chefes e seus dil'tgentes são: 
o Commanda:nte Proto.genes, o .ex-Comanandànte do Batalhão Naval, 
em 1922, o mesmo .que, ·saClillicando a sua vida, in:tpoz, nesta capital, 
pela f.orça o Presidente adtuáJ. e os outros dig;nos representantes do 
.Partido FêderaJl.ista, os m esmos que com identico risco, leva.ram As 
ur·nrus o nO!IIle do actlllal 'Presidente. 

Diz o mani!festo: "Insurge<m-se e-~n conspirações em que se pla-
nejam o ãssassinio e o roubo". Falso. O Presidente habe hoje porque 
eu Jhe disse que eu !haNia tomado com'lircl(rrüsso com amigo coiXlllliWll 
para salvar-lhe a vida !!linda .que fosse com o saJCriif'icio da pro·pria, 
·porque ,salvar-lhe a vid!a. e garaJDti<l-a, era uma necessddade para a 
prom~lta victoria do ideal visado. 

"Revoltann-se pc~ra obter wmnistia." Fal:So. 
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A -~mHtistia, com suspensão do sitio, da lei da imprensa e em 
gera.! a revo.gação de todas as leis de e:x;c.épção, promulga.das e o>bti-
das para o fim de manter a d icúadu.ra .qu e llos OP'P·Ilitm~, seriam · m e -
didas do Govenno logo em seguida á victoria. 

D esde ·21 'Pela mad~mg.ada que me encontro em absoluta incom-
munkrubilid:ade, guardad~ durante o dia por uma sentinella á v ista 
e duran•t'e A noite com a m esma vi.gi.J,a,ncia dob:racla e as sentinellas 
com a rm?<s ~-

Nos dous •pro:ce:ssos a que estou .respondendo, um no fõro militar 
e outro perante a ii'Ustica CJivil, e crujo.s depoimentos fora;m feitos re.3-
pectivamente em 21 e !2<2, op;ercebi clarrumoente .qu e o3 JUlZ €'13 que nelle 
funocionaram, usa ram de sJ.Inplificação e trucs os mais indignos para 
i!ar lfórma jUJr'idtca ao c:ri•me de conspdraçãio. 

Minha fam iJia a,pavorada, no dia 23 fugiu de casa, que foi arrom-
bada e devassruia :pella pol~cia, que ainda a mantem em s:ua posse. 

Em.film, me u distincto !Patricia e no!b.re amigo, entr·ego aos êcos 
de sua 1>alavna a minha 1>aJlav.ra osuf'l'ocada pela tyrannda pam que 
já.m~s se percam, e esses reproduzirão de geração em geração essa 
QOntinua a;flfirtma ção de :novos idea,es, e nbssos amigos jámais aban-
donarão o {íaJIIliPO de s ua continua luta até que a razão accenda seu 
faeho e a ver-dade lt'E"Ga a sua .corôa . Avante. Tu·do ·pela Patr'ia." 

O SR. PRESIDENTE: - Observo a V. J<Jx . que e&tá tenm1mida a hora do ex-
pediente. 

O ·SR. :MioNrz SoDRÉ: - !Neste caoso ·requeiro a V. Ex. que se d1igne con-
sultar o Senado s ob:re- s'i me con!Cede a prorogação de mais cinco minutos. 

O SR. PRElSIDEJNTE: - O Sr . Senador Moniz .Sodrê requer a prorogação d-e 
cl-neo minutos ela hora do expediente . Os senhores •que a;pv r<o·vam a J}roroga-
cão queiram le vantar-s e. (Pausa.) 

Foi approvada. 
Continúa core a pa.la v,1·a o IS•r . Senooor Moniz Sodré. 
O .SR . l.l!lioNrz SODRÉ (:continuando): - Repito, Sr . P1·esid ente: é um 

preito que pr esto á verda:de, é uma homena gem á justiça , consig nar nos 
A nnaes do .Senado a. de :'esa d€ PrQit<}g·l'nes Guimarães, a sua. repulsa á s 
offensa•s do marüfesto feitas com essa intre j}idez dos que affrontam todos 
os perig os e todas a s m aldades em uma época sinistra, em ,Iue '" coragem 
da força se med e .pela prisão dos innocentes e pelo espancare.eo to elos pre:>o>'!l 
inermes. 

•Si esse g·rito de revolta, si ·ess e protesto de defesa da dignida de 'lltra-
jad.a de -uma da s vi·otimas da penseguição politica, si esse grit o b a de reper-
cutir, c omo diz em sua carta, atravez da s gerações em nosso paiz eu quero 
que a minha voz nesse momento, soprada do alto da mais elevatla tribuna 
politica do m·eu paiz, seja tambem urr;.a condemnação for mal a es·ses proces-· 
sos ·:i:nodignos da diffimação, pela calumnia, lançada contra as vlctimas de 
calabouços Id o Estado, amordaçadas pela masmorra e peJa jncommunicabili-
daxl.e, na incapacidade absoluta, de uma defesa efficaz contra os seus insul-
tadores. E a n ote o .qua:dro triste de tantas miserias, mais urr.a ve:a concito o 
Senado a nos unirmos n a obra benemerita de uma cruzada pela redempção 
nacional, na defesa i-nredcctivel da ·hon ra e da integridade da nossa Patria; 
lutando :pela pureza das nossaB instituições liberaes e pela realização dos 
nossos m ais bellos ldeaes políticos. E' mistér r eagirmo·s contra o m al em-
quanto existem cellulall vivas; a gangrena invasora se a lastra e domina, a 
morte será certa, e a n:orte é ·a dissolução irremediavel e fatal . Não nos es-
queçamos que a escravidão como diz Vargas Vila degrada a natureza hu-
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mana, até bestialiozal-a. O .nomem deformado. por ella. se habitr.-a de tal 
fôrma a. soffrel-a que chega a deshonral-a com o mais covarde de todos o~ 
v.lcios- 0 do enthusiasmo pelas proprias cadeia.s. (M1tito bem,· mltito bem)i 

o SR. PRESIDENTE: - Ha sobre a rr:oesa trma requerimento que vae ser 
lido. 

E ' lido o seguinte 
REQUERIMENTO 

N. 5 - 1V24 

Requeremos que, por lntermed!o da Mesa do ·Senado, o Governo lnC-ormb 
quaes os motivos que determinar.am o fechament<> do Correto da Manhã, e 
as razõel! pelas -qua65 mante!l'. essa medida após haver suspendido a censura 
dos j"ornaes. 

,Sala drul sessões, r5 de Dezemrbro de 19r24 .. - Moniz ,<Jodré. - . A ntonto 
Moniz. 

O •SR. PRESIDENTE: - Os sen•hores qule apolam 11 requerimento queiram 
levanta,r-se. (Pausa}. 

íFoi apoiado. 
•Está em discussão. (Pausa). 
ISe não rha quem qur,ira sobre el!e usar da. .palavra, dou por encerrada 

a discussão. (Pausa). 
Está encel'l'ada. 
rEstão no reci·nto 3.2 •Srs. Sen1l!dores, numero estrictamente necessarlo 

paTa a vorn.ção 011 lSenh{jr~ que a.ppl"'vam G requerimento queiram levan · 
tru·-se. (Pau.sa) 

Fol rejeitado. 

SESSÃO DE 16 DE DEZEIMJBRO 

O Sr. Barbosa Lima •(*) ;(m.ovftm.ento àe Olttenção-) - !Sr. :Pre_sidente, o 
inaooito e espantoso protiecto de lei que tive, com a surpreza, o desgosto de 
ler, .publicado no Diwri.o do Congresso-, na parte referente á outra Casa · do 
Congresso Nacional, força-me a sahir do retrahimento em que me tenho 
mantido e a vir á tribuna do !Senado, quasi ao terminar o cyclo de no-ssos 
tra,balhos parlamentares do corrente anno, pedir permissão aos meus hon-
rados collegas para, a proposito desse projecto menos feliz, fazer uma re-
capitulação de factos da mais alta gravidade e que se estão impondo á m~r 
d itação de todos os patriotas. 

A dolorosa impressão que m e causou o pro-jecto a que me refiro :foi a.g-
gravada pela noticia .que tive, dada por um or.gão autorizado da imprensa 
desta Capital, de um gesto eminentemente suggestivo do Congresso Legisla-
tivo do Estado de S. !Paulo. 

Esses dous projectos, nascidos, um no ·seio da Ca.mara Federal, outro no 
recinto da Assem'l:iléa Legislativa do grande Estado de S. :Paulo, induziram-
me ã vir á tri-buna com.- o intuito .de pedir, de solicitar, de exarar a attenção 
solicita dos meus compatriotas para a signifi·cação e o alcence dessas duas 
providencias de caracter legislativo. 

Em um desses projectos, Sr. Presidente, modifica-se ou pretende-se mo-
dificar a legislação .federal, com des-conhecimento das limitações postas ao 

( •) Não foi revisto pelo or!lidor. 
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legislador ordinarlo pela Constituição de 24 .de Fevereiro. Por um desses pro-
jectos, como que §E> poUcialisa -o Exercito Nacional, que deixa de ser a !forca 
armada permanente, a. que se refere o art. 14 da Constituição, cuja officia-
Jidade -passa a não. ter garantias asseguradas pelas suas patentes, nos termos 
da .Constituição ll'ederal, para passar ã. categoria em .que tradieionalmente 
tem vivido no nosso direito publico e ac1mi:nistrativo, tradicional aos corpos 
policiaes das antigas provin,cias e dos a·ctuaes Elstados Federados da União 
Brasileira. 

No outro projecto, na,quelle que foi apresentado e que está sendo dis-
cutido, e já approvado em um dos seus turnos, na. Assembléa Estadual de 
s. Paulo, a força policial druqueHa unidade da Federação, não daquelle Es-
tado confederado, mas dwquelle Estado sujeito ao i'egimen federativo - a 
força .publica deste Estado € elevada a um effectivo quasi igual a um terço 
do Exel,cito Nacional, dotada. com todo o apparelhamento dos exercitas mo-
dernos, com um par-que de aviação, -com dez com·panhias de metralhadoras 
pesadas! 

De modo que, Sr. Presidente, de um lado se toma do Exercito Nacio-
na l para. desnivelai-o, em relação ao seu antigo padrão profissional e ap-
proximal--a da situação juridicamente, mais precaria, das 'Policias regionae.M ; 
e de outro lad-o, esboça-se um movimento das varias unidades da. Federação 
para elevar as policias estaduaes á categoria, ás condições technicas da força 
armada nacional, do Exer-cito· da Republica! 

Estes factos, occorrendo na situação em qu.-e nos encontramos, moti-
vam da parte d e todos os patriotas . as mais fundas apprehensões. 

Nós, os brasileiros, estamos vivendo, ha cerca de trinta mezes, no re-
gimen da. suspensão ~as garantias constitucionaes·! O estado de sitio perdura 
já por um período mais longo do que a metade do cyclo correspondente a cada 
quadriennio presidencial! Os ,governantes da Republica veem lutando, du-
rante esse largo !peri-odo, em continuo esforqo para domi-narem a insurreição 
que se a lastrou ~o extremo norte ao sul extremo do territrio naci-onal! 

Todas as -promessas lealmente fe itas pelo Chefe do E'stado, pela admi-
nistração s uperior da Republica, ·no sentido de um reapparel.hamento fina-n-
ceiro, de uma reeducação economka, de uma reconstrucção administrativa 
da RepubUca . . . 

10 ISR. BElNJA,MIN BARRoso: - Sim; mas o estado de sitio só tem servido 
para demonstrar as sympathias e a lvas 'flores com que a alta administração 
da Republica foi recebida a;qui nesta Capital. 

O SR. BARBOSA LIMA : - ... teem sido, pouco a ]Joueo, postas ele lado. A 
revlsiio constitucicmal, sem embar go do ·apoio quasi unanime com que conta 
o Chefe do Estado em amba.s as !Casas do Congresso Naciona.l, a rev1sao 
constitucional, sem a qual não poderiam ter o necessario alcance as provi-
dencias alvitradas para nossa reconstrucção financeira e economica, a revi-
gão constitucional , annunciada como devendo ser iniciada n a -presente sessão 
legislativa, foi, pouco· a 'POUco. desapparecendo das -cogitações dos respon-
sa~r eis pe'a direcção dos nossos tralbalhos parlamentares. 

O relato-rio da missão ingleza, a cuja sa-bedoria tradicional, s-em eml:ia.r-
go dos melindres nacionaes, o Governo da Republica julgou dever pedir con-
sel'ho.s para o melhor encaminhamento dos nossos problemas financeiros, o 
relat-orio da missão, ingleza ·publicado em parte, tendenciosamente publicado 
com omissões. que f o·ram julgadas necessat·ias ... 

O SR. BmNJAMIN BARRoso: -!Com as necessa,rias aparas. 
O SR. BARBos.~ LIMA: - - ... o relatorio da missão i11gleza, cujo parecer 
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em muitos de seus detalhes amarfanhou o legitimo amor pro·prio da nacio-
nalidade hrasHeire., e tão má idéa deu da competencia magistral dos Vascon-
cellos e dos IMurtinhos, o relatorio que se fo i pedir á Oity, nas margens do 
Thames, e de cuja advertencia se fez tamanho cabedal na iirlJ>rensa afei-
çoada á situação a'Ciual, sahiu tambem da ordem do dia, foi posto á margem, 
sousobrou no mesmo naufragio em que se afundou até mesmo o projecto de 
revisão ela Constituição. 

A Commissão dos Doze notaveis, constituída de respeitaveis brasileirom, 
a cujo saber, a cuja autoridade, a cuja exoperiencia o Governo da Republica 
in Gumbiu o estudo a'Profundado dàs leis orçamentarias da Republica, formu-
lou um parecer, cujo preambulo lfoi dado a publico, sendo desconhecidos dos 
proprio!l Senadores, sendo desco:ólhecidos dos proprios legisladores da !te-
publica os documentos mais explícitos em ,que se d'irmaram as conolusõe• 
>~ynthetizadas nesse preambulo. 

Esse a:ppello á capacidade dos estadistas indígenas, depois de afastaaoa 
os conselhos dos estadistas exot1cos, esse appello resultou tam;l:iem ineffici-
ente, inutilizado pela acção dispersiva - quasi, poderia dizer, sem quebra do 
respeito aos ~·esponsaveis pela actual situação - mais que dispersiva, como 
que atarantada, com que foi enviada ao .Senado essa obra informe que é li 

conjuncto das leis orçamentarias para uma hora de gravidade t!lll que não 
encontra, nos Annaes da h istoria financeira do Brasil, momento a lgum quEJ 
se ~h e assemelhe. 

E todos os compromissos, que valerão como um r osario de vertebral!, 
constituirudo a espinha dorsal de um programma de governo regenerador, 
todos esses comprornilosos sossobraram e nós nos encontramos a votar tran-
quilla.mente um orçamento igual ·áquelles •que o ·Senado e a Camara têm vo-
tado para as horas, paJ:a os dias da vida commum não trabalhados por ne· 
nhuma crise alarmante, .como !l!qUella em que se debate a economia nacio ... 
na! elo nosso vasto e atormentado Brasil. 

Desse programma, nem os aspectos secundarias se salvaram, nem o~ 

menores detalhes ·puderam se manter á tona. A cauda do orçamento - tão 
malsinada, a que se attri:buem os maiores males que a:f.fligem o Thesourl) 
Nacional - a propria cauda do orçamento aJhi está, a fazer o serviço das as .. 
pirações ministeriaes na ancia de autorizações para reformas que se su<: · 
cedem de •quatriennio a quatriennio, de ministro a ministro, em todos os ser-
viços da Republica. O programma de economia que se annunciava como de· 
vendo ser elaborado com rigor drastico de uma severidade absoluta e ímpia· 
cavei. se transformou na autorização sem limites para despezas incalcula" 
veis, filiadas todas ellas ao conjuncto dessas fontes imponderaveis e mYStt}-
ri·osas, a que os responsaveis pela ordem e pela paz ·do Brasil, a que os go-
vernadores não teem podido ou não teem sabido prestar a necessaria a tten·· 
ção. Referem-se á Justiça Federal ou, me:hor, reforma-se a Justiça da Capi-
tal Federal re augmentain-se as despezas; reorganiza-se a policia militar e, as 
euvez de melhorar o serviço de. voliciamento da grande metropole republl· 
cane , cuida-se de crear mais um ·batalhão da Brigada Policial, augmentando 
a r espectiva despeza no orçamento. 

Mas, senhores, essas são ·pa.rcellas minimas; são argueiros que pouco 
valem ' rl'a nte do tro·pel de !lllgarismo.s phantastic-os que invadem a area de 
acçào delimitada dos orçamentos da Republica, no mesmo passo em que 
atropelam as melhores tradições da organização Ida fo rça. publica nacional, e 
J;Õem, ncs espiritos mais precavidos e menos apaixonados, a.pprehensões a" 
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mais profundas. Mantemos uma missão mi·litar escolhida com 0 maior cui-
dado entre os technicos experimentados na grande guerra. 

Doutrinamos •que o Exercito Nacional, ·pa·ra estar á altura de sua missão, 
ptecisaria de uma instrucção theorica, e mais ainda, de uma instrucção pro-
priamente technica a ser dada nos campos de manobras e precedida das 11-
cões especializadas, nas escolas de varios typos que se crearam depois qu,, 
começou a actuar a nossa direcção pedagogica, no seio do Exercito Nacion8Jl, 
e~sa missão militar. 

o official do Exercito brasileiro, entendeu-se que deveria ser um pro-· 
fi ssional de competencia ainda mais apurada do que aquella com que saJhdaro 
ela lendaria escola da Praia Vermellha e com que sahiam das escolas· de tiro 
tl a Republica Brasileira, dos prütfissionae.s que até então commandavaro. 

Pois bem, precisamente quando se accentua, de modo tão inequívoco e 
com tamanha despeza para o erario nacional, com despeza que elevou o 
orçamento da guerra de setenta a duzentos mil contos de .réis; precisamente 
qua;ndo se insiste na necessidade •desse laborioso e delicado aperfeiçoamento 
technico dos officiaes du Exercito Nacional, ne'ssa l::ora é o Governo da 
Republica autorizado a improvisar officiaes, sob o eufemismo que se vê 
trans.parente na denominação de officiaes commissionados. 

0 ·SR. BENJAMIN BARRoSo: -Apoiado. 
o SR. BARBOSA LIMA: - Commissionam-se dezenas, e já agora centenas 

de rnfe1iores do Exercito, nos posto's para os quaes se vinha dizendo que 
era necessaria uma instrucção, ·nas proximiodades da qual, nem de longe, 
gravitam esses s ubalternos gratificados com esse genero de promoção. 

Assim, policia-se o Exercito Nacional\, as'sim , dá-se a involução da glo-
riosa corporação. Os commissionados não são os offi.ciaes de patente; os 
commiss'i'onados não são o seu cunjuncto conodicionado pelos limites de cada 
um; o's commissionados importam, além do desnivelamento na instrucção 
profissio·nal, da of.ficialidade á qual ·está entregue a direcção das operaçõe.s 
militares, importa em uma despeza lllimitada, imp·orta .em uma condição em 
virtude da qual não se póde dizer que exista orçamento, pürque não se lhe 
póde prefixar o q1tantum . 

Ao mesmo tempo, .Sr . Presiden.te, a s ituação que, dada a sua orientação, 
isto testemunha e que, muito por smn-1na capitw, vinha recordando ao Se-
nado, assegura-·nos, ·ha 30 longo's mezes, cheia de força, que não. dá, todavia 
para executar o seu programma, assegura-nos. ha 30 m ·ezes ·que a insurrei-
ção que trabalha a alma ·nacional, que agita a ·communhão brasi~eira, de 
norte a sul, que a insurreição está jugulada., e ao mesmo tempo movimen-
tam-se as policias de varios Estadü·S! E'stes gravam seus orçamentos com 
a elevação de despeza;s moti.vadas por essa mobilização de forças regionaes 
atiradas para o theatro da. gu erra civil; deslocam-se as ·f-orças regio·naes, 
quando se diz que a in'surreição na da vale, que o grosso. do Exercito, a 
immen sa maioria do Exercito e da Armada são fieis áquillo que se chama 
a tanto tempo, .na rlhetorica dos nossos Parla me ntos, a autoridade consti-
tuída . E todavia está send-o necessario elevar o effectivo das policias es-
taduaes . E stado's ha ·que, como se está provando, e1evam as suas !fo.rças a 
co ndições de exercitas regionaes. Congregam-se, Sr. Presidente, todos esses 
elementos para a situação em que nós nos encontramos. Governantes e 
governados, p6de dizer-se, se subdividem em dous grupos: os que manteem 
a Constituição, sem execut:a1-a, os que entendem, na realidade, .que não 
pod·endo reformar a Consti.tuição. vale um pouco mais do que essa revisão, 
supprimil-a. E temos uma IGonstituição !feita para não subsistir por um 
a.nno, por dous , pelo terceiro, qu em sabe por qua·nto tempo mais. 
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E' uma Constituição á qual odevem -obediencia todos os brasileiros, mas 
é uma Constituição que está suspensa. E' uina Consti·tuição que assegura 
umas quanta,s franquias, ga.raTitias, direttos e l-iberdades, mas dire itos, li-
berdades e franquias que est ã;o indefi·nidamente su'spe;nsos. E temos, de 
outro lado, brasileiros que se .votrum de a rmas em punho, que sacrificam as 
suas vidas, o seu socego, o socego de seus lares, a sua fortuna para con-
~eguir uma situação legai mais ue accôrdo com a s a spirações e as tradições 
dD povo brasileiro . (Muito bem). 

De um lado ·os u~tra-revisionistas, que resDlveram o problema de uma 
maneil·a crue1me nte s i.mploria, supprimindo a ·Constituição - e são os go-
vernantes . De outro la do, os go.ve rnados a ltivos, que acreditam na effi-
cacia, na vitalidade das medidas alicerçadas pelo legislador constituinte e 
quererr~ a Constituição •viva . Porque não a vêm em taes Q_Ond ições, fizeram 
a sagrada insurreiçã-o, direito admissivel, que t emos na base da Constituição 
de todos os povos livres. 

0 SR. MONIZ S'DDRÉ: - Apoiado. 
O SR. BARBOSA L ll\!IA: - E é por isso, .Sr. Presidente, que eu, de'sejoso 

de contri-buir para a reconciliação dos brasileiros, vDoltQ á tribuna do Se-
nado para insi'stir no p ro jecto de lei já. a esta Casa apres-entado por imma-
culado repuib~ icano, tradição querida ·dos dias da p-ropaganda, pelo interne-
rato Sena do1· Lauro Sodré . E' por isso q u e eu, com a alma vibrando ao 
i.mpulso dos mesmos sentiment-os que dictaram este- gesto .humanita.rlo e 
sabiamente político an emine nte Senador, venho secundar a sua acção, apre-
sentando ·Um pro•jecto de amnistia ampla ..• 

0 SR. BENJAMIN BARROSO: - Muito b~ . 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... a governantes e gover nados. 
0 SR. BENJAMIN BARROSO: - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA: - A gover-nante's, sim, por.que a legalidade. a o 

retintim das baionetas e ao fragor d-os caThhões, sossobrou e m todos os 
acampamentos! A legalidade é um mytho! A legalidade é a força ao lado 
dos gove rnante s, cumo a legalidade é a força a-o lados dos go.vernados! Mas, 
a legalidade , ta:l qual a Constituição t r a çou , não pôde ser , em boa fe, in-
vocada · como sendo traduzida em m edida's que realmente tenham re sistido 
ao despotismo po1icial! 

0 SR . ANTONIO M'ONIZ: - Muito bem! 
O SR. B ARBOSA LIMA: - Senhores, nã-o acredito que a a lma bras.ileim 

se tenha cale.jado ao ponto de haver perdido a sua sensibilidade tradicional, 
a:o ponto de ter visto desapparece r o melhor dos thesouros da nossa hls-
toria . . . 

0 SR. BENJAMIN BARROSO : -E da nossa raça. 
O Sn. BARBOSA LIMA: - .. . aq·uillo que va:l e p-elo a;pa nagio da nacionali-

dade b.ra:&ileira - a generosida de, que vê r-m cada ·lar o •prolo-ngamento dos 
propr ios lares. 

Encarcers.dos h a cente nas, ha. milhares dB brasileiros , muitos carrega -
dos dos ma.iore s serviços á P atria e á Repub1ica. . E iltes encarcerados - .Rea.ti 
qui e.~ur;u.nt et situnt jtLsti ti.am.. . - t eem fome e 'sêde de justiça. Esses 
encarcerados e~'tão ind-efinidame nte detidos, sem que !dê um passo avante o 
procBsso a que deveriam responder . 

O Sn. BENJAMIN BARRoso: ·- E muitas vezes Por s imples suspeitas. 
o SR. :&"JlBos" LIMA: - A insurreição tem, pois, um programma que 

d·espe rta o enthusiasmo dB -todas as a lm as bem for madas: a lealdade para 
com a legalidade, a restauraçã·o da le i, o• respeito ás garantias a;ssegu runas 
no pP. c to de 24 de F evereiro. 
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0 Sn. BENJAMJN BAmWSo: - .Muito bem! 
O SR. BARBOS'A ·LIMA: - Sr. Pre'sidente, dentro -de poucos dias este re-

cinto terá voltado ao silencio; terá emmudooido a unica tri-buna onde se 
podem fazer -ouvir ·os protestos honestos da a lma republicana. 

As sessões do Congresso Nacional, que, pe'la Const ituição da Republica, 
deveriam ser publicas, e o ·deveriam ser, não só para que o legi'slador se 
mantivesse em contact-o com o povo, de que é delega do, c uja soherania 
anda constantemente nos tropos da sua e loquencia habitual, ·sinão que o 
deveriam ser tamhem pela divulgação dos discursos, das discu'ssões da Ca-
mara e do ..S~mado pela im·pl"ensa diaria ae todo o paiz. 

_.A impre nsa, .o jotmalismo e5'tá inconstitucionalm;lmte , despo.ticame·nt,e 
privado de publicar os discursos de .quant os não pensam de acc-ordo com o 
credo official reinante . Dentro de pouco•s dias essa t r ibuna terá emmude-
cido. A legislação elaborada por essa fôrma, em q uasi cor.ciliabulos, dir-se-hia 
que é uma le gislação pudenda e -clandestina. R eformam-se as leis do pro-
cesso; altera-se a legislação organica das c lasses armadas; acena-·se, deplo · 
ravelme nte, com um accrescimo de .paga a de terminados servidores da Na-
ção .que empunham arm a , na hora em que o .ganho de c ada qual que la-
buta pela vida diminue segundo a escala do avi'l<tamento da nossa moeda 
e do encarecimento generalizado da vida. 

Mas, Sr. P residente, não foi para recr iminar, não fo-i para censurar 
que pedi a palavra; foi , sim, para dirigir um supremo appell-o ao Chefe do 
Estad o, aos responsaveis pela dirooção da sociedade brasileira., em uma C.ora 
que tm'lto nos ag;onia a todo-s nós, para recordar ao Chefe . do Estado, cuja 
alma tão amargurada t em -sido pelo imme recido v illipendio- com que tem 
sido a lvejauo, para lhe r ecorda r que no ·proximo -dia 25 começa o jubileu · 
christianissimo do Anno Santo, que a clemencia, por um lado, a magna ni-
midade do -sentimento -de i·ustiça, peil o -outro .. . 

O SR. BENJAMIN BARRoso : - E' pena. V. Ex. estar batendo em fer ro 
frio ... 

O SR. BA·RBOSA LIM: - . . . podem e devem inspirar aquelles que na 
hora presente respondem pelos -destinos periclita ntes da unidade nacional , 
pela paz .que sossubrou nos espíritos, pela paz que naufragou nos corações, 
pela paz que desapparooeu em todos os ambito,s do t erritorio nacional. 

E' opportuno pedir aos governantes, lembrar-l-hes que a amnistia am-
pla é e, medida sedativ-a que bem se póde ·envolver nas do>b nxs da a.ur!-verde-
cerulea bandeira que .o Brasi-l delineou p-ossuir. 

Mando á Mesa o meu projecto. (Muito bem! J.f~~ito bem!) 

Vem á l\1esa e é lido o seguinte 

PROJECTO 

N . 49 - 1924 

O Congresso Nadona~ -decreta: 
Art. 1. o El' .conced!da amnistia ampla a todas as pessoas, civis e mili-

tares, que se tenham insurgido, tomand.o armas ou co·nspirand:o contra as 
autoridades federaes ou est-a.duaes. 

Art . 2. o J<,icam igualmente amnistiaua-s as autoridades que tenham 
commettido abusos (art. 80, § 4°, da iConstituição Federal) -na applicação 
das medidas de excepção permitU.das pelo estado de sitio, nos termos do 
art. 34, § 21, rurt. 48, § 1'5 , e a-rt. 80 e seus paragraphos, . da Constituição 
da Republica. · 
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Senado BrasileirG, 16 de Dezembro {te 19•24. - Bwrbosa Lima. 
O SR. PRESIDElNTE: - Os senhores que apoiam o projecto queiram se 

levantar. (Pa1tsa) . 
Foi apoiado . Vae i'L Commissão de Constituição. 

SESSÃO DE 17 DE DEZEIMBRO 

O Sr. Bueno Brandão (* (?n,ovimento de attenção): - Sr. Presidente, 
teria respondido, hontem mesmo, ao hor.rador Senador pelo· Amazonas se Sua 
Ex. não tivesse esgotado toda a hora do expediente, cuja ·prorogação não• re-
queri porque faziam parte da ordem do dia dos nossos trabalhos a discussão 
do orçamento da Marinha e outras m·edidas de importa ncia, julgadas ur-
gentes pelo Senado. Teria respondido immediatamente ás injustas accusa-
ções por IS·. Ex. feitas ao Governo, ao Congresso e aos amigos da ordem, 
t·esponsaveis, no julgamento >de S. Ex., pela lamentave1 situação em que nos 
encontramos, a todos condemnando pela medidas postas em pratica para 
t·emover os males que nos a<:abrunham. 

Atacou S. Ex . o Goverr.o porque este se defende e de:fende a sociedade 
brasileira, os nossos conddadãos, p-e.rturba<los em seus socego, no goso do seu 
direito de vida e propriedade, assegurados pelas nossas leis e atacados pelos 
desordeiros, assassinos e sicarios, que, em diversos pontos do paiz, se insur-
giram contra a ordem e contra a lei. Censurou o honrado Sr. Presidente 
da Republica por ter tão depressa esquecido as suas prorr:essas de governo, 
o seu programma de aoministração, perturbado pelo movimento impatriotico 

· e <:riminoso de 5 de J'ulho deste anno e não teve o honrado representante do 
Elstado do Amazonas uma palavra de condemnação ãquelles que, esquecidos 
dos seus deveres, manchara m a nossa terra do sangue brasileiro e pontilharem 
comi incendios e depredações uma vasta zona do territorio nacional. 

Procurou S. Ex. despertar paixões insinuando a divisão de elementos que. 
unidos, devem permanecer para o bem da nossa ·patria; velaoamente, incitou 
a indisciplina e insubordinação das forças armadas, acenando a todos com o 
beneficio de uma amnistia ampla, como todo o cortejo de restabelecimento 
de direitos e garantias, quanto aos factos passados e presentes, favorecendo 
aos .que, com armas na mão, investe cor.tra a sociedade organizada, contra 
a .ordem e contra a lei; com a amnistia prévia ãquelles que timi{].os e inde-
cisos. não se a listaram ainda nas fileiras revolucionarias, que estão sendo 
desbarata{].as nos seus ultimas reductos nos campos do Paraná e do Rio 
Grande do Sul. 

Foi esta a synthese do discurso de IS. Ex. , que, proferido com a eloquen -
cia e a energia, se não violencia de linguagem, que lhe são proprias, poderia 
ter Impressionado a quantos o ouviram, porém lioo e m·editado perde muito 
dos seus effeitos pela falta de documentação, contradições e inconsequencias 
que o maculam. 

Iniciou o honrado !Senador pelo Amazonas sua longa e vibrante oração, 
referindo-se a um projecto em estudo na 'Camara dos Deputados, regulando 
o processo da reforma de militares de terra e mar, procurando ver nesse p·ro-
jecto intuitos que não póde ter e defeitos que escapam• âs suas disposições. 

Procurou ainda ligar esse acto legislativo federal ao conhecido projecto 
de reorganização da força policial, em elaboração no Congresso P a ulista . 

As suspeitas que S. Ex. formulou .quanto ao projecto da Camara dos 
Deputados são absolutamente infundaoas, conhecidas como são as origens 
O.e:;~:~e projecto, de iniciativa da competente e insuspeita Commissão de Ma-

(*) Não foi r evisto pelo orador . 
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rinha e Guerra 'da,quella Casa do Parlamento Nacional, com assen-
timento unanime dos mem'bros daquella illustre Commissão e da grande maio-
ria da douta Commissão de Legislação e Justiça, que fallou sobre a sua con-
stitucionalidade, em erudito parecer, largamente analysado. 

Não se cogita, nesse projecto, como tendenciosamente se procura insinuar, 
de degradação de postos ou ·patentes militares e menos ainda do desconhe-· 
cimento de direitos que lhes são inherentes e assegurados .pela nossa Consti-
tuição. Procura-se, mediante processo regular, conceder ao Poder :IDxecutivo 
form'ulas legaes, afim de que possam ser afastados da actividade dos ·postos 
de •commando elementos perniciosos, que desvirtuam, que procura m deshonrar 
as classes arm.a:das, contagiando, com a sua cooparticipação em funcções de 
responsrubilidade, os elementos bons de que, em geral e para honra nossa, se 
compõem as nossas d'orças armadas. 

Cão estas, em linhas geraes, as disposições ,(lesse projecto ide reconhe-
cidas vantagens e de inc ontestavel opportunidade, e que tão malsinado foi 
pelo honrado representante do Amazonas. 

Esse projecto n ão é nem foi r epellido pelas classes armadas onde, a o que 
consta, d'oi recebido com geraes sympathias, pelos eleva;dos intentos que o 
ditaram. 

Condemnando-o como fez summariamente e sem m'aior exame, o honrado 
Senador não defende os interesE\eS ·da classe a que pertence e de que é bri-
lhante ornamento. 

Penso, Sr. Presidente, e o :Senado concordará commigo, que o honrado 
Sena;dor não foi mais feliz quando considera o projecto de 'l'eor.ganioo.-
ção da força .publica do Estado de São Paulo uma a meaça á Pi'eeminen-
cia e integridade do nosso Exercito, que ficaria, no dizer de S. EX., sob o 
controle da s policias regionaes, procurando estabelecer uma ligação que não 
existe entre esse acto de incontestavel competencia e de exclusiva a ttribuição 
do Congresso Paulista, com' o projecto da Camara dos Deputados a que m e 
tenho r eferido. 

Nem é para causar estranheza que o Gov.erno e o Congresso de •S. Paulo, 
que melhor do que ninguem conhecem as suas necessidades e a efficacia 
dos m•eios ·de que possam dispor 1)ara provei-os, cogitem de melhoramentos 
de sua força policial, tornando-a efficiente garantia dos habitantes daquelle 
prospero Estado da Federação Brasileira. 

O !SR. BARBOSA L IMA: - Vai precisar de esquadra para ·Completar o ap.pa-
relhamento technico dos exerci tos permanentes. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - O Estado de S. Paulo com uma população su-
perior a cinco milhões de habita ntes , contando a sua capital para m ais de 
700 mil ... 

O ISR. ADoLPHo GoRDo : - O projecto do 'Congresso de São Paulo é uma 
necessidade publica. 

O SR. BuENO BRANDÃo: - ... com grandes centros de actividade com-
mercial e agri·cola; possuindo um porto dos m ais importantes, como é o porto 
de 1Santos, tendo de prover ao policia mento ·de extensíssimas zonas, não póde 
dispensar no apparelhamento de sua força militar os melhores elementos de 
que possa dispor rufim de tornai-a capaz de desempenhar sua missão. 

Uma policia assim organizada não póde ser suspeita, não póde constituir 
um perigo nacional, porque é ao proprio ·Exercito, a quem está U.ga;da e de 
certo modo subordinada, de conformidade com a sua organização militari-
zada. 

Os inestimruwis serviços prestados á causa publica pelas policias do Pará, 
M}aranhão, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio -de Janeiro, Minas Geraes, 
S. Paulo, Goyaz, Matto Grosso, Paraná, :Santa Catharina, Rio Grande do Hul, 
emfim de quasi todos os Estados - têm sido aqui proclamados e com justiça 
enaltecidos; e ainda ninguem duvidou da sua correcção, do seu valor e pa-
triotismo . 
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Altas patentes, ou dirigentes do Exercito, os commandantes das forças 
da exp.edlção de que fazem parte os bravos soldados estaduaes, em documentos 
publ!cos, nas ordens do dia e communicados, reconhecem os seus inestimaveis 
serviços, heroi·co e denoda;do procedimento. 

Uma organização de tão alto valor não •p6de originar desconfianças ao 
Exercito, sendo antes por elle recebida com particular carinho e a mais 
amistosa camaradagem. 

1São elementos que se completam e se confundem no elevado ideal de bem 
servirem á Patria . 

Ha longos mezes que diversos .corpos de policias estaduaes servem ás or-
dens e soib o ·commando dos officiaes do nosso Exercito e não me ·consta que 
da parte ··dos commandantes tenha havido denuncia de falta ,de d isciplina, 
ausencia de orderr.1 ou inobservancia das determinações emanadas dos respe-
ctivos commandos. 

!São, portanto, irufundado« os receios do digno representante do Amazonas, 
não me animando a qualificar de tendenciosas as suas insinuaç.ões. 

Referiu-se ainda .S. Ex . ao esquecimento da parte do digno e eminente 
Presidente da Republica das promessas á Nação, ·que, forçado pela evidencia 
dos factos, reconhece leaes e sinceras; de terem sido relegadas para plano in-
ferio·r as reformas nos pcrocessos aJministrativos, reerguimento das nossas 
finanças debilitadas, revisão da nossa Constituição, que, confessa, ser recla-
mada pela .quasi unanirr'idade dos nossos eorr:patriotas, n ão escajJ<t.ndo 1nesmo 
ás suas censuras causticantes o trabalho do Congresso na elaboração das nos-
sas leis, que 6. Ex. se anima em considerar clandestino; a in,perteição dos 
orçamentos, que obedecem a preceitos acceitaveis em épocas normaes, mas 
impToprios aos tempos que correm, ch eios de gTaves e impressionantes appre-
hensões. Referiu-se tarribem S. Ex., embora· de passagem, á missão inglesa 
a ao trabalho de revisão da proposta de orçamento da Receita e Despeza pela: 
commissão extra-parlamenta,r incumbida desse trabalho pelo Poder Executivo. 

[Do adiamento de algumaR das alludidas reformas, da lentidão de providen-
cias reclamadas pela opinião a.ttribue S. Ex. a responsabilidade ao .Sr. Pre-
sidente da iRepublica e aos seus dignos e operosos auxiliares de Governo, sem 
levar em conta os embaraços creados pelos pr01notores e instigadores dos rr.'o-
vimentos revolucionarios, pelos inventores e agentes de mashorcas, .propaga-· 
dores de .boatos aterradores, que conseguiram, por processos criminosos e in-
confessaveis, levar ao ry.áo caminho parte, ainda que diminuta, das nossas. 
forças de terra e mar . 

Para 6. Ex. os unicos respon~aveis por esses factos lamentaveis que le-
varam ao sa,crificio vidas e propriedades, o desassoccgo a ordeiras popula-
ções de dive rsos Esta,dos da Federaç:.ão Brasileira, irr'plantando o terror e a in-
tranquillidade quasi permanente nos habita ntes desta Capital e de outros pon-
tos do territorio brasileiro, são o Sr. Presidente da Republica, seus auxiliares 
de Governo, , . 

O 6-R. BARBosA LIMA: - Responsaveis são todos, de ·parte a parte. 
O .SR. BuENo BRANDÃO: - ... os representantes da autorida,de, os amigos 

da situação , 
Para estes a condemnação vehemente e implacavel, o esty.gma fumegante 

de sua palavra inflammaida, ao passo que para os perturbadores da ordem, ir.-
fTactores d <>s leis que garantem a liberdade, a vida e os dil'eitos dos cidadlios 
brasileiros, tem S. Ex. sinão palavras de carinhoso affecto, manifestações de 
su1tirr.'entallsmo m.al dirigido, acenando-lhes com favores que significam o 
esquecimento dos nefandos crim·es que lj)raticaram e o incitamento a novos 
e rept>Udos movimentos contra a ordem e contra as instituições. 

Não ,ne proponho, neste momento, nem me restaria tempo paTa tanto, a . 
produzir a def<Jsa do Sr. Presidente da Republica, m'esmo porque o honrado. 
Senador a que respon.do não precisou facto1s, detendo-se em generalidade que. 
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poderão ser ditas e repetidas em todos os t empos e contra todos os go-
vernos . 

O SR. BARBoSA LIMA: - Quem defenue um ·projecto de a mnistia não 
formula um libello. 

O SR. BUENo BRANDÃo : - O discurso d e V. Ex. não foi senão um dos 
mais f or midaveis libellos que se têm formulado da tribJina desta casa. 

E' provavel que o <Sr. Dr. Arthur Bernardes tenha praücaJdo erros po-
líticos e erros de administração, ain{!a que agindo com a m elhor intencãc 
de bem servir ao paiz. . . 

Il.:Js erros políticos nem se quer S. E x. se poderá .penitenciar; quanto 
aos · ~ ~ros de administração de qu e o accusam, terá S. Ex. os melhores ele-
wentos de defesa •. podendo invocar em seu favor e sem receios o julga:rr.'ento, 
sereno e imparcial, embora severo, da opinião escla recida dos brasileiros. 

Não estou longe de .concordar com o honra do .Senador pelo Amazonas em 
que o processo que obser vamos na elaboração ·das nossa s leis , ainda que asse-
g-urada a maior publicidade n a s suas discussões , contém fa lhas e efe itos que 
só o tempo poderá corrigir . 

O •SR. BARBOSA LIMA : - A maior publicidade das nossas deliberações? ... 
O ISR . BuENo BRANDÃo : - Exacta:rr.·ente. A maior publicidade das nossas 

deliber ações . 
0 SR . BARBOSA LIMA: - Onde está .ella? 
O .SR. BUENo BRANDÃo: - As sessões são p ublicas . Os corredores da Ca-

mara e ·do sen:ado, sem-pre repletos, difficultam até o livr e transito a !Sena-
dores e Deputados. 

O SR . BARBosA LIMA: - Mas os debates n ã o podem ser publicados . 
O SR. BuENo BRANDÃO: -Não se difficu lta o a ccesso ás ga lerias a quem 

quer que seja, desde que seja pessoa decente. 
O SR. BARBOSA L IMA: - M as t odos os üiscursos são censurau os e a im-

prensa n ão pôde pu;JJlical-os, com preterição de todas as normas até hoje 
seguidas . 

o SR. BUENo BRAND!Ã.o: - ,se ha c ensura na outra Casa do Congresso -
não me constando · que tenha havido - . .. 

O .SR . BARBOSA LIMA: - Não me 1·efiro á censura offi.cial. 
O !SR. BUENo BRANDÃO : - . . . é porque os proprios Deputados abriram 

mão de suas prerogativas, permittindo á :rr.•esa, por disposiç:ão expressa do re-
günento, que retire dos seus discursos palavras ou phrazes que, vorventura, 
infrinja m as .boas normas parlamentares. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não me refiro a essa censura, qu e, a liás, ê ve-
dada pelo art . 19 d a Constituição; r efiro -me á censura que veda a publica-
' ãG dos deba tes na imprensa diaria. 

O .SR . BUENo BRANDÃo: - A imprensa não está sendo censurada. 
O :SR. BARBosA LIMA: - No emtanto não pôde publicar os discursos de 

S€nadores e D eputados ! 
O .SR . BUENo BlM;NDÃo: - A imprensa, mais patriotica do que muita 

gente, n ão ·quer concorre r para incendiar os espíritos, par a incentivar esse 
estado de insegur ança em que ha tanto temvo está envolta a Capita l Fe-
deral . 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Soli t1Làinem, faci1tnt, pacem appel la;nt . 
O .SR. BuENO BRANDÃO: - Prosigo nas minhas considerações . 
Na parte que com1pete ao •Senado não será de mais que lamentemos todo;; 

a ausencia da collaboração, certamente efficaz e esclarecida, üo honrado •Se-
nador qu e, sem duvida. por motivos jpstos e ponderaveis, só de longe em longe, 
aqui apparece, privando o Senado de seu agradavel convívio e do ensina-
mento de seus sabios -conselhos. 

Mas, <Sr . Presidente, estou com vronun-ciada tendencia em .acreditar que 
o fim principal da escaldante oração do honrado .Sena dor n ão foi expor o 
Sr . Presidente da Republica, seus auxiliares, o Congresso e os amigos da si-
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tuação, tão severamente tratados por iS. Ex., ao o di o e ao despreso ·publicas, 
mas o de preparação, de larga e movimentada enscenação, para justificar o 
projecto com -que S. Ex . surpr ehendeu a attenção do .Senado, n a sessão de 
hontem. 

Não =e proponho agora, nem.' o momento é asado, para fazer a analyse 
desse estranho proje>cto. A Commissão, a que foi enviado pela m<esa, o tomará 
sem duvida na consideração que merecer antes de ser, de accõrdo com o 
nosso regimen to, submettido ao esclarecido exame e julgamento do •Senado. 

~-o~ao posso, entreta;nto, deixar de fazer alguns reparos ao surprenenu""'~ 
dispositivo que se contem em s.eu artigo segundo, medida ortginal, comple-
tamente inedita e que até este momento não tem oooortdo ás ÚJC1.üdades in-
ventivas da imaginação dos nossos legisladores. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Pois ê o art. 80, § 4° da Constituição . 
O SR. ·BUENo BRANDÃO: - Pensando bem, chega -s.e a acreditar que a iro-

nia que r esalta do enuncia.ÜQ artigo não é mais do ·que a se<quencia 1ogica 
do que .se IJJ-ro.põe no artigo primei·ro. 

O SR. BARBoSA LIMA: - Foi como a amnistia que votámos em D ezem-
·bro do anno passado. 

O SR. BUENo BRANDÃO: - Concede esse artigo: Amnistia ampla aos con-
spiradores impenitentes que. ainda nes.te momento espalham, com armas nas 
mãos, a morte e a desolação nas ridentes .campinas do •Sul; amnistia a mpla, 
absoluto esquecimento aos que ·commetteram e ·commettem crim·es contra a 
tranquilhdade, a ll,)az, a <vida e a propriedade dos ncisso.s. concidadãos e de 
estrangeiros que aqui se abrigam á .sombra '!)rotectora da .nossa bandeira e 
co.nfiam na s garantias :ãas nossas leis e das. nossa.s instituições. 

'Am;nistia ainda aos que ost8111sivamente praticaram, praticam ou virão a 
pratkar actos qua li!ficados criminosos- e sujeitos. aos dispositivos das nossas 
leis penaes . 

.AJnnistia para os crime.s c1o ~assado, do .presente e arrnnistia preventiv<t 
vara o futuro, uma especie de salvo-condu cto para 1J€'lletrar e livremente 
transitar pela est•rada larga do crime, sem que a sociedad·e possa jámais apu-
rar a .responsabilid<hde de cada um, sem mesmo lhes conhecer o numero, que 
be.m pôde ser uma patrulha ou uma legião. 

O SR. BARBoSA LIMA: - A allegação prova contra todas as am:nistias . 
0 ISR. BUENO BRANDÃO: - Na opinião <!e V. Ex. 
O <SR . BARBOSA LIMA: - ICons·equencia logi!ca da ad'ifirmação de V . E x. 
O .SR. BUENo BRANDÃo: - Realmente, não pôde .haver incitamento maior, 

convite mais seductor a todos quantos- se entregam a essas aventuras sem 
norte, sem ideal, á .pr.ocura do imprevisto, sem respeito aos direitos e garan-
tias, que a todos a nossa Constituição e as nossas leis asseguram. 

E é em .nome de uma piedade mal entendida que se pretende premiar a 
quem merece ·castigo ... · 

O SR. BARBoSA I1IMA: - Nessa p iedade mal e•ntendtda o que va1e é a 
qualidade . 

O •SR. BUENo BRAND.Ãoo.; - .. . sem cons-iderar os males cau sados á ou-
tra J)arte da sociedade lbrasileirta., a ~Jarte sã, que tem os lares vasios, as 
propriedades destruidas e o coração san grando pela cruciante sauda de dos en-
tes queridos que n ão voltam mais. 

O ·SR. BARBOSA LIMA: - Ah! São os •horrores da guerra civil! 
O •SR. BUENo BRANDÃO: - LDe,pois desta amnistila de consequencia assom-

brosa e inesperada só mesmo a •que se contém no artigo s egundo do. pro-
jecto . 

Amnistia r aos Tepresentantes da autoridade pubJi.ca ... 
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o SR. BARBOSA LIMA; : - Que tenha m abusado n os termos d o § 4° do 
art. go. 

O ISR . .BUENo BRANDÃO: - ... ,pelo crime qu e com mettem de cumprir oa 
deveres que a lei e a socieda(}e lhes impõem; amnistiar a quem commette o n e-
fando ·crim.e de assegura r a pa z, d e m a n ter a Ol'dem, de restabelecer a con-
fiança abalada às populaÇões intranquillas ~pelo inesperado· dos acontecimen-
tos; ;p·ara a!quelles. que cun1Jp·ram os seus ;d.everes á custa dos n~aiores sa · 
crífíci os , a rriscando a proprta vida , sempre em jogo. e .parUcularmente visada, 
por a:quelles que o projecto considera senão 'benemeritos - jpelo menos dignos 
dos favores que os ·.poderes publicas .s.ó ·con:ceclem aos •que, ·r econhecendo o 
erro, retrotcede m e se penitenciam. 

Esta >é a face moral do •projecto rque, pelo seu lado cons titUJcíonal e ju -
rídico, será devidamente estu dado pelos nossos leg islâdores. 

rO SR. 'BARBoSA LIMA: - Pois nã o. Te m os já um precede nte na a m nistt-a. 
João Candido . 

O SR. B UENo BRANDÃo: - .Publicado o projecto, a apí·niã o p ublica terá 
ínicíaJdo o seu julgamento ... 

O •SR. BARBoSA LIMA: - Ah ! Não quer.a outro julgamento senão o da 
opiniã o naJCional. 

O SR. BUENo BRANDÃo : - rE' o julga•mento da opLnião n rucional ... 
O \SR. BARBoSA LIMA: - Para essa ap•J.)ello. 
O SR. BUENo BRANDÃo : - .. . não escapando ás s uas cogitações os In -

tuitos claros ou velados que determinaram a sua apr .esentação. 
O SR. BARBOSA LIMA: - E ' tambem para ella que eu ap'{Jello;não quer•> 

outro .Juiz . 
O SR. BuENo BRANDIÃo: -E ella já in iciou o seu julgamen to sobre aquel-

les que diz resp eito a lei. 
O SR. BARBoSA LIMA: - A Jei e não a a u tocracia. 
O SR. BUENo B RANDÃO : -A lei, o im:perio da lei e o a co.nstituição . E' a 

Constituiç;ão .q u e outorga a os poderes publicas os meios para c onter os. ex· 
cessos das 1nulüdõ'es, para conter os movim·entos r e voiUJcionar.ios, para ga--
rantir a sociedade ; e é mesmo em nome {!a Constitu ição em obediencia a sua l 
disposições, cla ras, sabias e ·pr ecisas qu e o Governo e stá agindo com r ela tiv..t 
benignidade. 

O •SR . BARBOSA LIMA: -Benig nidade?! 'Só se >é porque não ;fusila . 
O SR. BUENo BRANDÃo: - Nem 1'usila rá . Henigni:dade, sim, por·que, mui-

tas vezes, co.nhecendo perturbadores d a orde m, não os tem recolhido ás re-
spectivas prisões .. .. 

0 'SR. BARBOSA L IMA: - Pois íiaz muito m a l. 
O SR. BUENo BRAND.:{o: - E, m a is de uma v ez. r econhecendo q ue sus-

peita.G são infundaoas ... 
•O SR. BARBOSA LIMA: - E sse r egimen de suspeitas e d ellações é intole-

ravel. 
O SR. BUENo BRANDÃO : - ... não tem hesitado em •r estituir á liberdade, 

presos correccionaes embora mant en;do-os sOib a vi-gencia da ·policia . 
O .h onrado Senador <1eclarou h ontem a o terminar o seu dis curso, que as 

prisões estão cheia s de milhaTes !de cida dãos . Eu pediria a IS . Ex. q ue nos 
apresentasse uma nominata . .. 

O SR. BARBQSA LIMA: - Isso é irrisorio . V. Ex. vem pedir a um .Sena-
dor da Republi'ca que l>he &~presente uma n ominata dos que são <pr e sos todos 
os :dias, p or ordem d o. Governo, a té por simples. suspeita? 

O SR. BUENo BRANDÃo: - A verdade . porém , .sr. IPresid(mte, é que não 
ha nem uma cente na de .pres.as politicos. salvo se o lv::nrado Se nador conside-
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ra como presos poli tilcos o;; elementos ·pernlCIOSos, u vasa da população desta 
cidade, constitui{ia por ·CY.Jnstantes perturbadores da o~d·em publica. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Para esses temos, de um lado, o instrume nto da 
.eJqJulsão e de outro, .a acção dos. tribunaes. O que não se pôde admittir é a 
prisão arbitraria. 

O SR. BUENo BRANDÃO: - O Governo tem, portanto, agido rigorosamente 
de accôJ·:do com a.s cla,ras e positivas di51posiçôes das leis votadas !Pelo Con-
gresso Naciona ·l . 

Porta.nto, Sr. Pl·esidente, os. .argumentos terro ristas de que se serviu o0 

honrado representante do Amazonas não podem e jámais .poderiam justificar 
a attitude que S. Ex . assu=iu, procurando cumpri·r do melhor modo seus de-
'V'eres de representante da Nação, nem tão pouco justifica a apresentação :õu 
projecto !POr :S. Ex. formulado. 

Sr. Presidente, a o temninar o seu discurso de hontem, o hom·ado Se-
na{!ot· invocou os poderes .pubUcos, implo·ranil.o sua benevolencia e piedade . 
Acredito que S . Ex. equivocou-se na dil·ecçâo ·àada a esse pedido; deveria 
voltar-se não para o Governo da Republica mas pa ra as campanhas do· sul; 
ap:pellar 1para .os ·revolucionarias.; .pedir-lhes, -ordenar-lhes, 1nesnw, que depu-
zessem as arunas e Tespeita.ssem as I eis. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Eu sou humilde Senador sem outra /força que 
não seja a .sua <palavra . 

O SR. BuENo BRANDÃO : - A autori•dade mora.] de V. Ex. que deve ser 
grande pe1..a,nte aquelles que tomaran1 armas, contra a or:dem ... 

O iSR. BARBOSA LIMA.: - Recordo a V. Ex. que votei c onscientemente., 
estado de sitio. 

O SR. 'BUENo íBRA.NDÃO : - ... pôde ter uma influe11cia muito benefica 
nesta conjunctura. Por isso, Sr . (Presidente, estranhei que S . Ex. tivess~ 

dJMgido o seu a,ppello aos voderes pubÜcos {la Nação, em vez ·de se dirigir 
aos mashor-queiros, assassinos, aos desrespeitadores idas leis e dos bens 
alheios, q·ue invadem as .prc;priedades, delapidam, assaltam e roubam. Não 
existissem esses ·homens, se elles não se titvessem desviado do cumprimento 
de seus detveres, o ipaiz não t eria que assistir a esse espectaculo, que nos en-
tvergonha, nos degrada, nos humilha, obrigan:do-nos a lançar mão das for-
ças organizadas do paiz, do nosso Exercito, das policias, de innumeros. ba-
taLhões patrioticos, tpar a aba,far a anarchia, para subjugar a<quelles que, crimi-
nosamente, perturbam a paz e a tranquilJ.idade. dos brasileiros. iA; ,esses, stm. 
A esses é que S. Ex. devia ter dirigido a sua invo.cação. lNãJo ao Governo; 
não aos IJ)Dderes ~mblicos, que -cumprem, -corajosamente, o seu idever . Não 
aos membr-os. do Governo que se mantêm, á custa dos maiores sa-crificlos, â 
custa, talvez, da pr01pria vida, na posição, em que são a lvejados por todos oe 
descontentes, por todos aqueHes que, justifi-cada ou injustificadamente, se 
collocam ao lado· dos pertur.badores da ordem. A es.tes, s im, S. Ex. devia di-
rigir a sua invo·cação. Não a ;quem está dentro da lei, a .quem se limita ~x

olusivamente ao 'Cumprimento dos seus detveres. Não ao Sr . Presidente da. 
Riepub1ica e aos seus auxiliares de Governo ; não á maioria do Congresso Na· 
clona,l; não aos amigos da situação, que todos se mantêm onde devem estar, 
no exercido de funcçõe·s que lhes são outorgadas pelo povo . E stes. saberão 
cumJprir, até o fim, as suas obrigações. 

Sr. Presi.dente, eu peço ;à esculpas ao Senado Por ter, portanto tempo, 
!Ca.nçado a sua attenção preiCiosa, n1·orm ente na o·ccasião ·em qu e nossas vis-
tas devem estar completamente voltadas para os ultimas aprestos das nossas 
funcções legislativas. Mas eu não ficaria bem com a minha consciencia, não 
me sentiria perfeitame.nte tranquillo, se não viesse lavrar, aqui, no Senado, .o 
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meu p r otesto, re::u>eitoso, ma.s .vehemente e sincero, contra as razões justifica-
Uvas, ad!duziodas ;pelo ·honrado \Senador pelo Amazonas, ;hontem, ao apresentar 
o seu proje/C'to á consideração do .Senado. !Creio ter ligeiramente r espondido 
e. todos os topicos - pelo menos aos pontos capitaes - da •brilhante oração 
do honrado 1Se.nador. E' possilvel, !pO·I'ém, qUE) tenha commetttdo algumas omis-
sões, devido á fra.queza Ida minha memoria, porque, apezar de ter, hontem, 
prestado toda a minha attenção ao discurso de S . Ex., .necessitei, em certo 
momento, retirar-me do recinto, para attemder a = chaTilaido de rpessoa a,mt-
ga. E ' possível .que, na minha a usenda, S. Ex. tenha abordado outros pon-
tos., que 1JOr mim .não tenham sido r eferidos na resposta .que ·ousei ldar ao 
discurso do n obre !Senador . Não pude sD!ccorrer-me da leitura do Diario ao 
Congresso, por.que este só me v.eiu ás mãos tar·de, quando tomava conducção 
para dirigir-me ao !Senado . Portanto, se, porventura, não levei em constdera-
ção algumas das accusações de S . Ex. , espero que o honrado !Senador m e 
relevará es.ta falta, dando-me a certeza de não ter incorrido na sua con-
demn ação ou, pelo menos, no seu reparo. 

Ü SR. BARBoSA LIMA: - Absolutamente . 
O ISR. BuEIN.o lBRANDÃo: - ISr. Presidente, não posso deixar· d·e externar a 

certeza Ide que o .Sr. !Presidente da Republica e todos os seus auxiliares, ma.:; 
multiplas espheras da administração publica, saberão c u.m.p•rir, até o .fim, os 
seus deveres, e de que nós, seus amigos e corre!igionarios, tambem saberemos 
cumprir o nosso, nesta hora grave da vida ;nacional, quando todos ·compre-
hendemos a imminencia do perigo, que ameaça a sociedade ·brasileira. 

Consola o ·es,pectaculo grand<ol'rnente ·patriotico de vermos a rpo·pulação in-
teira áo Brasil, representada tPelos seus Go•ver:na-dores, pelo·s seus Congressos 
estaduaes, pelos immediatos r epresentantes do :povo dos munici,pios, -pelo Con-
gresso Nacional, pela so;ciedade e pelas classes dirigentes, congregarem-se, 
unir-se em torno da f i.gura homerica do Sr. \Presidente da RE.\rxublica, que 
representa, neste momento, a -propria integridade da Patria ... 

0 SR. \PIRES REBELLO : - Muito bem. 
O :SR . BUENO BRANDÃo: - ... as proprias instituições republicanas e a 

propria conservação 'da nossa socieda•de. 

O Sr. Barbosa Lima (*): - Sr. Presidente, ca•be-me, em primeiro Jogar, 
agrade·cer a attenção com que me rdistinguiu o honrado leader da maioria .. . 

0 SR. BUENo BRANDÃO.: - Humilde Senador. 
O :SR. BARBOSA LIMA: - . . . digno Senad-or pelo -Estado de Minas Geraes, 

tomando em particular mpreço o discurso com que hontem .procurei traçar 
um 'quaJdro das condições em que se encontra, no momento ·presente, a so-
ciedade •brasi:J.eira, quadro q u e tracei naturalmente enn-ocion.ado, mas sem o 
proposito de attribuir as tremendas responsabilidades desta situação a deter-
minadas individualidades do nosso meio politico, a estes ou álquelles que mi-
litem em qualquer dos departamentos da actividade pacifilca ou da rea.cção 
armada, na preoccupação de attingir os altos destinos da nacionalilàade qut~ 

nos ê commum. 
Não me trouxe á . tribuna, Sr . P residente, nenhum sentimento de maJe .. 

vole ncia ou cr-itica -contr a os g ove·rnantes, senão :uma conSJciencia que se me 
!oi aprofundando na conteffiiPlação desapaixonada dos factos, de que exacer-
badas as paixões, como se ·encontram no .scenario brasileiro, os melhores e os 
aturados e'-lforç.os. láos g.o:v·erna ntes não têm bastado, ainda quando conjuga-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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dos os elementos federaes com os ·contingentes estaduaes, iJ.Jar a jug ular a in-
surreição q ue iavra de norte a sul do Brasil ... 

o SR. BuENo BRANDÃO: -Não wpoiado. Não lavra de norte a sul. Agor .. 
está restricta a uma }Jequena parte do territor.io nacional . 

.Q SR. BARBoSA LIMA : - . .. e que ameaça perpetuar-se ainda por longos 
e longos mezes . 

H a muito tempo, Sr. Presidente, va.mos ouvindo a affirmação de que 
os elementos •sedidosos estão ld·efinLtiva:mente subjugados e, ao mesmo t em .. 
po, rvemos as ·providencias a~doptadas. pelo· Governo central, .conjuntamecrlté 
com as medidas a.doptadas p elas àdministrações locaes, a ug;me11tando os ~

fectivos das forças armadas, creamdo, cOlmo no Rio Grande do 1Sul, de uma 
vez, dez corpos provis.orios, elevando o effectivo .da força al1!nada do E s tado 
de São 'Paulo, p.ela a,g·gressão ide que foi victima a sua foPmosa capital, em 
J'ulho deste anno . As operações mi-litares crescem de vulto, as reservas são 
mobilizaldas, a repu.gnancia pa·ra acudir ás :fileiras do Exer cito nrucional, atra-
vés dessas convocações, accentua-se atê no proprio Estado de que é digno 
representante o honrado Senador. 

O SR. BUENo BRANDÃO: - Minas n unca negou o seu contingente . 
O SR. BARBoSA LIMA: - A policia do Esta'do de Minas tem a.ccorrido, brio-

sa e intrepida, a bater-se ao lado da autoridade constituída; mas os reservis-
tas con vocados ainda recentemente, r esidentes na.quelle heroico Estado, têm-se 
1:1ecusado o·bs.tinadamente. 

O SR. BUENo B RANDÃo : - O ·compar edmento não [Jóde deixar de ser mui-
to lento, devido ás distancias daquelle Estado. 

O SR. BARBoSA LIMA: - Sr. Presidente, eu não iroagimava que ao alvl-
tTar-se u ma me dida de tradicional .clem encia n a historia de todos os povos ci-
vilizados, p udesse determinar tamanho resentimento, como aqu elle que de-
flagrou no 'discurso com que m e distingiu o honrado leader da maioria desta 
Casa . J\ J 

O S•R. BUENo BRAl\TDÃo: - Não re.sentime nto: estudo sereno, apreciação . 
O .SR . BARBoSA LIM.4.: - S. Ex. viu virulencia nas minhas palavras, en -

xer.gou intuitos tendenciosos, abrigados em uma linguagem caustica, attrl-
buiu-me propositos que aoorram n o conjunto dos meus. antecedentes, e, ain-
da agora, da s i.nceridade com que acudi a dar o m eu voto em !favor da sus-
l?en são das garantias .constitucionaes, por ·occasião de lde·flagra·r o primeiro 
confJiocto militar . 

lO 1SR. BUENo BRANDÃO: - Dever ia, neste caso, s er c ons.equente. 
O SR. BARBosA LIMA: - s~·. Presidente, o honrado SenadoT confunde, 

como se c onfunde nas regiões o;l'fidaes, suSi)ensão das .garantias co:nstitucio-
naes, condici'Onada. (pelos termos expressos ·do art. 80 da ICo·nstituição, •com a 
lei mar.cia1, que r eina 11esta ·hora em varios outros •paizes, nos quaes ella 
1póde convergir com o conjunto d as s u as instituições constitucionaes. 

O 1SR. BUElNo BRANDÃO: - Existe mo nosso coldtgo ·de pro-cesso. 
O 'SR. BARBOSA LilllA: - O nosso co digo ode processo está subordinado á 

Constituição da R epublica.. 
O SR. BUENo BRANDÃo: - Contém disposições precisas que não ;foram 

postas em pratica. 
O ·SR. •BARBoSA LIMA : - S·e não estiver dentro dos limites da mesma Con · 

situação, é nullo, é insubsistente, é inexistente. 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - Não :nos COI!lllpete assi.m julgar . 
O .SR . BARBoSA LIMA: - fS.r. Presidente, o h onrado Senooor, mais uma 

rvez, amargo e - perdôe S. Ecx:. que o d.iga - impla,cavel, c ruel, taxou 'd,, 
assassinos, m ashorqueiros e ladrões todos quantos tomara m armas n a defe-
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S!\ do que lhes pa;rece a elles, o ideal, ideal diJverso druquelles que congrega,rn 
os legalilstas . 

o SR. BuENo BRANDÃO: - V. Ex. nega que tenha :havidoi assassinatos? 
o iSR. BARBoSA LIMA: - Onde !!'·oi que V. Ex . já viu guerra civil sem 

esses horrores? 
O. SR. Bu""ENo J31RANDÃo: - Mortes de mulheres, crianças e invaiidos. 
O SR. BARBoSA LIMA: - ·Admira ·que S . Ex., que tanto a;ccentúa a triste-

za que nos \deve ,pesar n a alrrna ~o recordar todos esses ·episodios singuiar·es, 
occo·rridos no vasto s·cenario de uma guerra civil, admira-me rque S. Ex. não 
os tivesse visto .. . 

O SR. BUENo BRANDÃo: - iA g.uerra -civil devia ter u.m ideal po.Jitico. 
O SR. BARBosA LIMA: - ... no anno passado, precisamente neste mez, 

quando ajudou a ins,pirar e V'otou a am;nistia ampla para os re<VO·lucionarios 
do Rio Grande do Sul, que, nos seus embates bellicos, .nos seus recontros•, 
nas lutas, em que andaram, ·batalhando caro .seus adversarr-ios, mas -co-xilhas, 
nos rincões do Rio Grande, tiverarrn, muita vez, a !dolorosa co-responsa;bilidwde 
em. mortes, em a taqu es 'á :propriedade, na devastaçã<J que assignala a guer-
ra civil. 

o 'SR. BUENo BRANDÃO: - ISS<J não jUJSt1fica o qu, se est'á poraJticando, 
agora. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Tão pouC:O jUJStiJf.i-ca a dliV'e\rSidaJde <lle attirtudes 
de V . Ex. TragQ á coU.ecção o '[}reC'e&ente !J)roxhno para recordar a V. Ex. 
que essas allegações vro'Vam demais, •porq'Ue ·eHas invali1daram toda. a :Wstorla 
das amnistias concedddas pel01s vovos c:iJvilizaJd.os . 

O eg.pirito eminentemente c onservador da ;flagrante bra;vura pessoal, que 
occupou a ;p•resi{Lencia da ReipiUhlica, o 1Sr. Rodrigues Alves, não teve duv:ida 
em Jinsp•irar, a!J)ena;s um anno dlecoiiTido avós o 14 de No-vem'bro, •uma amnis-
tia amvla a todos os militares e rci!Vis, que tinham tomado a.T'Illas contre. a 
ordem co1nstitulida. 

O SR . PRESIDENTE: - Observo ao ho:IliTado .Sena;door estar terminada a 
hora de '[}rou·ogação do· eX!pedliente. 

O SR . BARBOSA LIMA: -Eu rogaria a V. Ex. que se dignasse solicitar da 
indulgencia d<J Stenado a .p-rorogação do expediente :Por mais meia hora. 

O StR. PRESIDENTE: - O Regimento do Senado· só :perrnitte rpro!mgação ·da 
hora .d•o exved'i•ente !pOr 30 m~nutos. ;'Pá tendo JraJvido uma pro!'oga;ção de 1·5 
minutos, só vodereü aK!oeoei•tar seu requerimenoto si V . Ex. ;reduzir a rproroogação 
a m a.is 15 mdn'll>tos. 

0 .SR . BARBOSA LIMA: - De ;pleno accôrdo . 
O SR . PRESIDENTE: -O Sr. Senador .pelo Amazonas requer pr01rogação da 

hora do expediente ·por mais 15 minuto\s. os. senho!I"es que a concedem, .quei-
ram se levantarr·. '(Pawsa). Foi concedida. Cotntinúa com a !Palavra, o .honrado 
Senador pelo Amazonas . 

O SR. BARBOSA LIMA (aont1Jn~tando): - Sr. Presidente, agra;deço ao 
::§enadio a gemti'leza. com que deferiu. a o .meu requer.imento. Ma;s, syntlh.etisamdo, 
co·m " maio•r raJpidez com qu.e é vossivel enclausurar, neste rpequemo. rpra.zo, 
as considerações q.ue tenho a fazer , direi que o Senado, .este •Sana-do-, ;voto·u, com 
es;paJlllto g>eral, conduzido .peJo alto es.pirioto de Pfuboeiro M3icJhad'O, a lal!nniLstia 
á maruja revoltaida a bordo dos couraça;dos dos "drea-dnoughts" M inas e São 
Paulo. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - O que não impediu que esse grande 'homem · 
eonsi•dJerwsse .uma indignddialde. 

O SR. BARBoSA LIMA-: - O que não impediu que· o Senado, a Camara e o 
Governo, com o qual e ram solidarios, em immensa :ml?Jioria, os representantes 
do ·Po·vo, votassem essa amnistia . 
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O StR. BuENo lBRANtDÃO: - O !S•en a;dor Pinheiro l.'Iaoh!aldro cond~mnou-a. 
O SR. A. A.zEREnO: - O .unico vato contrario, declara;do nessa occasião, .foi 

o meu. 
o SR . BARBoSA LIMA: - Sr. Preside11te, o Governo actual acaba de reco-

nhecer a situaçã,o de facto iinstalla;da ·na Republiica do •Chile, rpor UJTha; r evo-
lução militar victo.riosa. Não esp.erou a e leição de :uma assemblêa constrlttuin-
te, a organizaçã-o de •Um Governo constitucional. . . 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Não :lra ·paDidclde . 
O ·SR. BAIR!BOSA LIMA: - .. . N ão.! o Governo actual, que tem ta.nto horror 

'{l'elas in\SUT·reições m~'litares, deu.-se prlessa em 1~conhecer e en<trar em ~·ela

ções normaes com o Governo de uma revolução militar, que se distingue da 
daqui, porque, lá ,foi viatoriosR\ e a daqui, continua a combater. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - Aqui, não existe r eJVlOlução militaJI". 
0 SR. BARBOSA Lr:MA : - Eu SUJPtpUnha que mi!ita;r.es em armas, comlba-

'<endo em vamios 1'111ncões da Repu b lica, cornstituiam um:a •revolução militar . 
O SR. BUENo BRANDÃO: - S'ão :pequenas insUl'reições. 
O SR. BARBOSA LIMA: - 'São rpalavrá\S . .. Sr. :Presidente o honrad-o Sena;dor 

contestou a minha affirmação relart:iva á rnão .. pubMcidald.e dtos nossos ®bates, 
conf'un dlindo a minha aJffLrmação· com a i-d'éa de qu~ me referisse â. publicação 
dos no&S'O.s -dliscursos no fli(;l,rio do Congresso . Nã<>; referi-me de mod'o bem 
expresso á ]}Utblicação dos discursos, q ue são do agra;do da situação, ·nos jor-
naes de maior cir culação, em todo o .paJilz. Nesses j'Otrnae\S, só são [JoUJbliJca;dos 
os discursos que a censura policial tpermi.tte, que os censores iJle>rmrirttJem.. 

o SR. BUENo BRANDÃo: - A censura não existe actualmente . 
O SR. A~"TONIO MONIZ: - Ella não existe a priD?'i>· e:m!Jste a po•ste?'iori, 

C):ue é mUJitto mais grav•e. 
O SR. BARBOSA LIMA : - O nobre Senado.r não me d;o:l'!á noticia de um s~ 

jorna l que tenlha ·Poddlio 'IJU:blicar os disJcm·sos dos Srs. iBaptista L uzardo e 
Arthur Ca~ertano, a.tê €JSlte momento. 

O 'SR. BUENO BHANDÃO: - Po•rque .não teem .querido pu'blica.r. 
O SR. BARBOSA LIMAS - V. Ex. nega a propria evidencia. Não argu-

m&nto contra a..'iiomas. 
Sr. Presidente, o honrado tStena;dor ~·eferiu-se tambem á ·q·ueS!tão rda lei 

monstruosa, com qUJe se está quebr.anta;ndo o arcabouço tradicional do Exercito 
brasileiro, !POr iniciativa - quem o diria?! - da Oommissão de MaMnha e 
Guerra da Camara dos D eputados. Pois bem, eu lerei r api•dam ent e o . arti-
go 14 da ConJstJi•tUJição, que recorda que as ,foroas de :te•l'ra e ma;r são i'Il!Stl-
tuiçõe.s na;ciomoos, " .permanente, destl!nada á defesa da Patria no. exterior· 
e .<i. m•P.IJlutenção das leis TIQ• interior". 

"Si a força a rmada é essencialmente o·bediente, dentro -dos limites da lei, 
aos seus supetllio.res hiea·amcbicos, e oil:>rigruda a <>uSJtentar as insti:tuições co-n-
titu:ciona.e.s, não são, po;i.<;, pretorianos ou janizaros, não são s11.l.stentaculo 
pessoal ·d,e auto·Ol·ata;s, ma.s sim da's instituições cnnstitucionaes . A ' C'onstti-
tuição são obed-ren:tes dtentro {las leàfl; fõra cl!as leãs· e d'l. Go1nstiitui.ção a n.i'U-
guém dtevem o'bediencia". 

João Ba11baliho, espírito insuspeito a to•los os c<m srerva;dores ()!llli'Ila. que 
" 1ê rp:reciso não comfundlir n a !Pa·atica a discirpli.na com c, mêro serviDi'smo. E 
não lhe dá - .pala;vra.s de ·João Barbalho - por base o temor d<>s castigos 
ou a espectativa Idas promoções. E lla, sem duvida, tem outros moveis mais 
an:n;parav:eis, mais aLelvan<t:ado do rpundo.no.r e no brio nülitar, como mUJirt:o bem 
JJ-eTISaJWl!, dizta ao Go·veu·no, em 1886, o gran<le soldmdo, que ~J'ouco depois, ã 
!'rente dos •Seus COllliParrheriros iS trea.idZaJnd{) Tia 'Ynashorca de l-5 de NOIV}eiillbro 
de 1889, a exopressão nacional, teria de fazer a R epublica, protestando contra 
as pubUc:ii.S, e a se1.< juizo, immerecidas re[l-rimendas do Gover.no IllliPeria: , a 
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officiaes do Exercito, con·ectos e distinctos, Por seus serviços", escrevia 
stygmati.zando 0 a;bu:so, o .brasileiro Hllustre ao primeiro min:i.stro de então. 
o Marechal Barão de ·C~gi<pe: 

"Que esSes ,gestos do iGOlVerno Im)perial era amesq.u~nhar o Exer· 
drto, ·tkan:-lhie o brio, a dignià!a'lde e amür ;pro<prto, 'l:1equisitos esses 
sem os quaJes não haverüa soldados, mas vis e des·prezivei:s escrwv·O'S". 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que as palavras tendenciosas já eram nesse 
tempo .moeda cO·rTente de ;bom quilate rnas mãos dos f'lllndadores da Repu-
blioa . E é, ~ao cambio pax, d'eSse mesmo ouro que ~u venho cunhar desta 
tribwna ... 

O iSR. BUENO \BRANDÃO: - O .que V. Ex. está ci.tanüo não tem n en'huma 
relaçãQ no actuat momento . 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... das minha;s modestas ,paJavras, aftirmando, 
,-erufd'i-rmando, rconvenlcddarrne:nte, que a decretação do •estetlo de S:'tio n ão 
arma o 1Go<verno do arbihio absolu·to . · 

A situação em •que se encontra o jornalismo brasileiro a:berra da juris-
ur.uden:cia firmada pelo genio tutelar .da jurisprudencia ;brasileira, e ifaz 
pensar :nas palavras de '.racito, naquellF, - rara tem11onvm, t elicitate 1tbi 
q1we senti1·e ve lis et q1tae sentfi,as àioere Uoet: n aqueU.es tem;pos .em 
que era permittido pensar o que se entendia e dizer o que se pensa,va. E' 
ain'da, Sr. Presidente, a jurisprudencia firmada p elos tribunaes da Repu-
bli:ca, segundo a qual - 1em que ;pese ·a eloqueniCia dos avisos mini,steriaes 
de hoje - a; galeria de cubioulos da Casa de Cor-recção ·é um Jogar 
indigno, omde não pod·em op.ermanecer os p~·esos políticos, poc mai•s que o de-
creto lhes affixe a t aboleta de Estad·o-·Maior, destinados a R éos PrivHegiados. 

[E é !I}Or isso·, S'I'. Presidente, que eu re<puto a situa:ção dia maio·r gr'alvidadia, 
porq.ue todos os OO'gã.os do IPOdeir <publico s:e acum'Plli!ciam para postergar os 
manà2m·entos .elemenrta~·e!S, evid,en<tes, insophi.smawe~s da Co<nStitouição da iR.epu-
blica. 

Eu sei, !Sr. Pl19'sid'Emte, que, a lém da respOISta .com que me honrou o emi-
nente 1Sena,ãoT por IMiin·a's Geraes, hei de ;ser de run.an•hã I]JOr doeamte atado ao 
pelourin.ho· da diffamaçãJo, custeado peJa gamela da ve:nba seoreta. Não im-
porta, 'POTque eu <tenho o meu espiri'to a;ffeito é. .leitura dos documentos, q:ue 
nos instruira.m so.b11e os miá.os symJp<tomaJs em •épocas· ama.logas, em que no 
dizer impecca,vel do ~tnoorrnlparavel Tacirto: o·bsoo,enam pecu1Z<ian in civili clis-
ao1·àiia, ferro ralidiorem; .eu s,~ que amanhã se virá diz;er, com a mesma 
sophisticaria com que a blasphemia se tem engastado nos actos da adminis-
tração, que a Constituição aboliu a pena de morte, resalvadas as disposições 
<ie lezi~lação milita,r em temjpo de .guerra, que o tempo die guerra é assdmila-
vel ao .estado de sitio, e q ue no .es:trulo de siÍltiiiO ;podlem funocionar os tribunaes 
ma,rcia.es e então se póde C()nseguir aqu!.Jlo que esl\fá a]Jru'La cl'CISBifilcado 10or 
Taci.to, q.u:ando diz: solitudine'Yn /acient paoem appellant, em vez da;s .p;risÕes, 
ãos ergastulos, das masmorras, dos cubiculos e das vegiões in hospitas onde 
param 'alctuaJme.nte centenas clJe milhares de brasileiros, cujos nomes ironi-
C21n1lente p.ede o hollla-<M1o Senador {;Jue eu i:!.i·te . .. 

O SR. BUENO iBRANt>ÃO: - Ironicameon.rt.e, não; intelllramen~ desejoso c:~ 
conhecei-os. 

O SR. BARBOsA LIMA: - .. . IJ)aderão alliviar os .trabaJ·hos dos detentoii'es 
do :poder publ:ioo, sendo remettidos para aqUJelle Jogar tenebroso de onde. n.-: 
(lizer do estupendo Shal~espeare, nenhuma creatura 'Voltou m ais. E ahi se 
d-irá que, seowndo cwt1.14n e de ·accôrdo com a lei, fo~·am castigados inde,penden-
temente dos triJb.unaes que atlé 'hoje, depois de t~·inta e seis ,.mezes, ni!o conse-
guiram jlulga<!' os accU'sados a que a <Constituição assegura a m ·als plena de-
fesz!: todos elles estarão d 'Stiniti'Vamente ;iul~aJdos ! 
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0 •SR. BUENO ERAJNDÃO: - Não . . por ·cUl'{}a ·dO dO'V•€!llrLO·, mas da nossa le-
gislação. 

O SR. iBARBOSA LIMA: - Todoo es:ses estar.iio diefi.ni!j;ivamente jul.g-a.:lio~ 

para, .um dtP.., nos julgar, a elles. a nos, <WS' .govemantes actua:es, a !P'O.srt:eni-
'lade, aJara a qual desta tribuna eu a;p,petlo, .e os sen!j;im•entos de clemencta. 
lnttactos na alma brasileira, os quaes eu invoquei, tendo tido a infelicidade de 
ser <tão mal com'J)rehendiao pelo or.gão do sentir e do p·ensar dos domina;dores 
do dia . 

O 'SR. BUENO BRANDÃo: - Não apoiad-o. Foi a impnessão do meu sentir 
pessoal. 

O ·SR. BARBOSA LIMA: - Era O que eu En'h!<. a diZ€r. (l'.![Uit·o bB?n; 1'1LUito> 
bem). · 

SESSÃO DE 17 DE DJDZEiMIBRO 

O Sr. Antonio Moniz (*): - S.r. Presidente, rpermitta-me V . . Ex. que, 
no momento em que se acha o Senado. •preoccupado coin a elaboração dos 
orçamentos .dos idifferentes ministerios, venha occupar, por alguns instantes, 
a sua preciosa attenção, .para -tratar de a:ssumpto que se não 2·elaciona com 
os mes:rr..os, n~as que, no emtanto·, está visceralmente UgaJdo ao nosso systema 
cons•ti.tucional, tão detU'l.'l~aido rpor aquelles •que devtam ter o maior einpenho 
em zelar pela sua fi.el execuÇão . Sou a isso compellido pela necessida;de em 
que me s.fnto, como representante de um dos IDstados que, na actualidade, 
mais ag15'I'edido· tem sido pelo Governo· da lRepUJblica, na sua autonomia e nos 
seus brios, de fallar á Nação· na occasião em que nQvas aggressões de igual 
nature21a estão err.. perspectiva, sinão em <W.a de execução. Aliás, Sr. P·re-
sidente, petrtenoo ao. nWmero. daquelles que ente:r:rdem que os acontecimentos 
que se desenrolam nos Estados devem ter repercussão nü seio do Congresso 
:!\~acionai. Além disso, no momento. actua l, a tribuna parlamentar ê a unica 
que aintda não foi emmu.decitda pelos governantes. 

iCom o estado de sitio, que se tornou endemico entre nós, não obstante 
o .ca~·act·m· de excepção que l'he ê dado· pela .nossa ConstituiçãJo, de accõrdo 
com os princi•pios de direito constitulcional, desappareceu :por completo a 
livre manj!festação do .pensamento pela illl/Prensa e nos comícios po·pulares. 
Ha rr.ais de dous annos, o jornalismo no (Brasil se acha coagido, as;phyxiado, 
com os seus mo•v:imentos inteiramente tol'hktos, devido. á censura Irritante 
que o hu:r:r:rilha. Não se diga que essa cenS'll!l'a j'á foi susrpensa . Ainda hon-
tem, o illustre representante do Estado de 'Minas, Sr. Bueno Brandão, 

na ·resposta que deu á brilhante oração Pl'oferida pelo Sr. Earbosa Lirr.a, 
quando justificotU a necessida;de inadiavel da amnistia a govennados e go-
ver.nantes, fez semelhante a:fifkmativa. •S. Ex. eQuivocou-se. A censura 
continua de IJ)ê, apenas mudou o seu processo. Desarppareceu a cohürte de 
censores, nomeados e largamente !l.'emrmerados p·ela rpolici'a; mas a censura 
permaneoe, p·roduzindo. to·dos os seuts nefastos effeitos. 

O SR. !M:ONIZ .SODRÉ: - A eensura trancou for.malmente os jomaes. 
O SR . ANTON.to iM'oNIZ: - Arpenas, em logar da fiscaJlimção ser feita 

por um preposto ·do Governo, este oonfiou aos pro.pdos directores dos jor-
naes o julgarrentto das notiicias que devem ou não ser publicadas·, bem 
como do modo a ser fetita a sua publicação, isto ê, a censllira a priori, vio-
lenta, porém, não insidiosa, foi substituida jpela censura~ a posterio1·i, per-

('') N;'ío foi revisto pelo orador . 
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fi.da e 'Cleg~··adante . De foii"llla que, ,S,r. P residente, aqueiles que teem n e-
cessidade de se di!ri>g,ir á Nação e ao. PO<Vo do Esta;d0 de que são repres·en-
tantes, se vêem na contingencia de ':reco·rrer á unica tribuna que aimda não 

.se aoha completamente emmudecid:a. Digo com·pletamente, muito de pro-
posito, vorq'U'e os discursos [lrrofetidos no seio do Congresso NaJcional aiJenas 
sáJo vubU.cados -no D iwrio do Congresso. Assim mesmo·, como hontem re-
conheceu o di•gno reiJresentante do Estado Ide !Minas, os d-iscursos dos Srs. 
Deputados solff.rem cen-sura imposrta P·e1a mes·a druquelle ramo do Poder 
Legis lativo, baseaJda em artigo do seu Regimento, francamente inconsti-
t u ci-onal. 

!Essa censura, Sr. Presidente, não se limita aos jormaes, aJbQ·ange tam-
hem todos os outros generos de publicação. 

O ·recente livoro do S:r. General A:btlio de Nm·onha, [pessoa inteiramente 
insuspeita ao Governo, só porque contlém algUlns t01pi-cos que não agrada-
ram á !Situação, teve a sua edição suspensa e con<fiscada. 

A trtbuna p.o•pular tambem já idesapparec.eu !POr oo·mvleto do nosso paiz. 
A idéa da ~·eaUzação de Tneetfmgs constitue, na ructualidade, um cr-ime de 
lesa-majestade. 

O SR. M·oNrz !So!DRÉ : -Só se vermittem meetings contra os adversarios. 
O SR. ANTO·Nio .:MoNrz: - Entretanto, Sr. !Pil'esidente, nos Estados Uni-

dos, em momento critico de sua existencia, por occasião da conflagração 
européa, em •que aJquelle .p.ovo se dirvidiu em varias correntes, com relação 

a o modo de a;precifl:r a mesma guel"!ra, W:ils-on, que então era o chefe su-
premo da admini-stração daquella rgrande Republica, ma.is de uma vez de-
cla.rou que o seu gove1'no não podia 'l)!rescindir da collwboraç'áo popular 
manifestada nos comi-cios. 

O SR. LoPES GoNÇl\.LvEJS: - Mas naquelle vaiz não havia agitações, mo~ 

tins, !SUblevações militares . 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Si esses faJctos, .Sr. Presidente, olbservam-se 

na Capital ua Rapublica, imagine-se o que se passa nos Estados. Na BaJ'h-ia, 
por exem'PLO, antes da decretação do estaJdo de sitio, mesmo do chamado 
estado de sitio clandestino, daJQuelle que começou a ter execução a ntes rla 
publicação· do respecti-vo decreto no D'ia.rio OtficiaZ, jornaes foram suspen-

. sos, os seus ar-chivos ·devassaidos e roubados, jornalistas focram presos, de-
portados e maltratados ph.ys-ica:mente, por esori:ptos publicados antes do mo-
vimento revolucionaria de 5 ide Jullho, f!lor escri:ptos de critica á interes-
sante administração do S.r. Góes Calmon . 

Eis por que, 1S'r. Presidente, eu t~ho, como já disse, absoluta neces·si-
dade, :pelas responsrubilida:des qU!e me cabem na política do Estado de que 
sou humilde repres·entante, de occU[la:r neste momento. a attenção· do Senado. 
E'. o unico meio 1que m;; il'esta vara falar aos meus a migos, pa ra falar ao 
Paiz. 

iSil' . Presidente, os attentados contra q ualquer das unddaJdes componentes 
àa Federação- aflfectam todo o systema constitudo;ual, interes-sam intrinse-
camente a toda a Nação, porquanto ferem as ·bases fundamentaes do regimen 
re'Publicano federativo. 

Está no domínio publ~co·, S.r. P .residente, qule o Go·V·erno da Republka, 
.para satisfazer á sua polittca de odios e vinganças, antes de ter, ·por meio 
de uma intervenção ind!ebita e de um sitio justificavel perante a Constituição 
Brrusilei:ra, imiJosto ãJquelle :mstado um go>vernador moral e illegalmente 
inelegiveil, der.rotado nas urnas <e -inCO'llStitucionalmente reconhecido, organi-
zou dis-cricionariamente a sua chapa de candidatos á re])resen;tação federal. 

A ;p·rGpooito, em ·Maio do -com·ente anno-, quando discuti, pela primeira 
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vez, no Senado, o cham ado caso ba:hiano, externei-rr:e s obre o· assulmpto da 
seguinrte maneira: 

"Não estava, ;pou:-ém, ainda finda a camp3Jnha. Falta,vam o reconheci-
mento e a posse do .gO'Vernador ele ito . Nesse interT-egno o Sr. Presidente 
da Republica interveio na poliUca do Estado para, com o maior 'desembaraço 
organizar uma chapa completa de candidatos á representação federal, em 

que a:g.iu com o rr:aJioa· arbítrio, nella i•rucluindo os n omes que bem quiz e 
entendeu, certo de que consegu iria, como conseguiu, o reconhecimento de 
todos enes . A Ba:l::üa ·nunca foi tão humilhada. No Imperio resistiu sempre 
ás insinuações do Gove rno. Central, ·a o ·ponto· de eleger J osé Bonifacio, qua n-
do exilado. E na Republica nunca se subordiinou aos •chefes da politica na -
cional. E legeu Ruy Barbosa e SeaJbra contra a vontade manifesta do Par-
tido Republicano Federal, chefiado pelo 1Sr. Francisco .Glycerio, a quem o 
Sr. Cam;pos .Salles ·consider·ou o homem d·e maior .prestigio que até então 
tin'ha apparecido no scenamio ;poliüco, ruquelle que maior somrr:a de p oderes 
reunira em m ãos" . 

iN"ão se limitou, !porém, a intervenção do Sr. Presidtente da Republica 
á organização da cha]:.'a. Immiscuiu-se ostensivamen te no reconhecimen:to 
de poderes .para impedir que os candidatos pertencentes ao partido chefiado 
pelo. 1Sr . .Sea:bl'a, ·que na occasião da elGição ainda era o governador do Es-
tado, fossen~ recon•hecidos, m esmo os que log·ra:ram ser diiplomados po-r urna 
junta que lhes não era sym•pat•hica . Fechou a questão e logrou os seus in-
tuitos. As escandalosas depurações consummaram-se, não escapando da sa-
n'ha odienta e v i•rugativa n em o ISrr. Pacheco de Oli'Veira, que no 1.• distrie to 
da Bahia fõra eleito POT todos os munici;pios, alcançando folgadamente o 
primeiro logar n a ordem da votação e obtendo na capital bahiana um numero 
de sUJEfra;gios até então nem de longe a1cançado rr)or c·andiidato algum, em 
nenh'll!m dos pleitos havidos. 

APIProximando-se, Srr. !Presidente, a época em que se deve effectuar a 
eleiç'ão para a reno.vação total da Ca mara dos Deputados e do terço do Se-
nado do Estado, como não •ohegassem a um 3Jccô;rdo os elementos heteroge-
n eos que formam a aggremia\;ão qu e aJPO·ia a situação da Bahia, o s~- . Pre-
sidente da iRepublica entendeu que devia ta,rn:bem intervk na composição 
da respectiva c•h apa. 

E' JlUblico e nort:orio qu e a ·recente viagerr:· do .Sr. MJinist·ro da Agri-
cUll.tura á Bahia tem por objectivo levar ao pretenso governador daquelle 
Estado a lista de candidatos á re.presentação estadoal, oTgam.izada !Pelo illus-
tre Sr. -PreSiidente da R epublica, no Pal·acio do Oattete . 

Ainda hoje, um dos orgãos mais importantes da imprensa carioca re-
fer<e-s6 a este lfacto, ·bordando em torno do mesmo co·mmentarios, aos quaes 
talvez, no COl'I'er das palavi·as .que estou i!)roferindo, teruha necessidade de 
recorrer. 

'Driste missão, S r. P<~.·esidente, duplamente triste é a missão de que foi 
incumbido o ;Su:- . :Mihlistro da <Agricultura . Ten'ho a cemf:e2Ja de que não er-
rarei dizendo que, err:. fut uro, não muito remoto, quando- se dissip·arem do 
seu eSipirito as esperanças da rrealização do sonho q u e é uma obcessão de 
i;Ua doentia ambição, o Sr . Migu-el Calm001 ha de aJI'r®ender-se de a ter 
aJCcei tado . ' '· 

Realm'6nte, Sr. iPi!'esidente, é profundamente doloroSo, por demais ' de-
pr>imente, prestar-se um Mi:nisrtro de Estado ao papel de instrumento com-
pressoc da consciencia de um seu irmã o, que, bem ou mal, legal O'Ui illegal-
n:,ente, occu!P·a o carrgo de primei·ro mrugist!"3Jdo do Esrt:ado de que O· mesmo 
:i\1inistro é f ilho! Assim procedendo, o S:r. Miguel Calmon, mais uma ve<', 



-157-

presto:U-<Se ao papel de <doei! instrumento da politica de odios e vjnganças 
do 1Sr . P~·esidente da Republica , incumbindo-se de uma tarefa _que humilha 
ao ;p!roprio m issionario, que humilha o i-rmão que exerce o camgo de Gover-
nador do Estado, que humilha a Ba;lúa! 

Não SeiÍ' o que tem O· 1S<r . .Arlthur Bernal'd'es com a ;politica do Estado de 
que sou hun:dlde representante, paTa eq·wparal-o ao município de Viçosa, de 
onde é filho e onde a sua vontade im.pera soberanamente, ;porque no pro-
prio E stado de Minas S. Ex. não age c om tamanho desemba:raço ! 

Chegando· a seu Estado n a ta l, o Sr . l\1inisb·o da Agricultura conhecedor 
do espírito do seu i1rmão, sabendo que o mesmo tem assomos de independen-
cia , aliás, face:is de serem domados, bastando p•aJra. isso que owtro p oder 
mais forte se a levante, reco-r.reu, a um n:eio tha'bil, indiscuitivelmente habil, 
para conseguir o que desejava. Assim ê qu e, segundo a versão corrente, na 
con<f&encia .que oom o mesmo teve, o .Sr . Ministro da Ag ri-cultura fez-lhe 
sentir que não ia aJ.i dar-l'he con s·elhos d e natureza a lguma, m:as a penas 
transmittir-J.he os intuitos do Presidente da Republica . Este deseja~a qule na 
chaJPa, ·que dentro de poucos dias tem de ser a];}resentada a o eleitO!l'ado, 
figurassem os nomes de qu e elle, o 1Sr. a.\iLiguel Calmon, era portador, ac-
crescentando, conforme fui informado, que n ão pretendia influir na su a 

C!eliberação, porquanto, qualquer qúe fosse, a eUa s e submet teria. Do que 
fazia questão &a que lhe dissesse si estava ou não disposto a condescender 
com os desejos do !P~·esidente da RepubJ.ica, !POrquanto, na hy.pothese con-
tJra,ria, ·em Jogar de voltar :para a Capiita! Federal, afim de r eassumir o seu 
cargo de :Mdnistro de Estado; dali m esmo segui;ria :paTa a Europa . 

Hxbil, incontestavelmente, foi o proc esso de que lan çou mão o Sr . ·Mi-
nis tro da .A!~cultura, tão lou vado- p elos seus am igos íntimos, que n ão ces-
sam de asstgnalar a sua vocação para diplomacia . Aliá s, quando o 'Sr . Mi-
guel Calmon pleiteou a sua entrada no Ministerio actu al, a pasta para a 
qua l p,rimeira m ente dir:igiu as suas vistas foi a do Exterior. Não o fez, 
naqu ella occasião, porque actb.asse ser a;quella a em que melhor se acharrla 
collocado, porquanto tal era o desejo do- illustre bahiano, de fazer parte do 
Governo do ac tual :Presidente da Rapublica, que acceitaria qualquer ·das 
pastas que lhe foss·e ofct'ei'ecida. 

S. E'x. ju!gava-:se no caso de superinte nder com brilho qualouer dos 
grandes de,p~·tamentos gove:rn:amentaes . 

O SR. PAULo DE FRONTIN : - P -odia exer-cer c om bril-ho não só a pasta 
que occu.pa, corno a da Vdação, que já occwpou, t ambem com toda a dis -
üncção . 

o 'SR. ANTONIO MioNIZ : -: rSinto divergir da opinião do eminente re-
p-resentante do Distrkto· F1ederal. Pa;ra min:1 o iSr. Mig-uel Calmon fo i o 
Ministro mais desastrado que a tpasta da Viação já teve. 

O SR. P.AULo DE íFRoNTIN: - Neste ponto estou -em a bsoluta o,pposição 
a V. Ex. 

o SR . iM.IGUElL llEl CARvALHo : - Cada um tem o di:reito de a.precia;r o 
serviç-o de brasileiros, c o·mo entender. 

o ,SR. Mbmz .SoDRÉ: - Mas quem 'COntesta isso? Ninguem . 
o SR. ANToNIO MoNiz: - Comecei atê dizendo que sentia prolfunda men-

te divergir da opinião do eminente representante da Oapital Federa l, como 
sinto t amlbem div&gi;r da do 1honrarl{) tSenadO;r ;pelo E}stado do Rio de 
J aneiro . 

O .sa. MONIZ SODRÉ : Desta eu não sinto. 
O iS-R. AN'TONlo Momz: - Os nobres Senadores ·Pela capital F ederal e 
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'Pelo Estado do Rio continuarão a .reputar o Sr. Milguel Calmon como um 
excellente M•inistro da Viação· do Governo· do p!Yanteado· Sr. Affonso Penna, 
e eu a collJSideral-o como desastrado. 

0 SR . MIGUEL DE CARVALHo dá um aparte. 
O SR. Momz SODR)É: - Posso dirvergir com outrem, nunca commigo 

mesmo. 
o •SR. ANTONIO MONIZ: - !Continuando nas minJhas considerações, af-

firmo ·que tal era o desejo do BT. Miguel calrr:on de occupar uma pasta no 
actual Governo - e neste ponto nã o fui contestado n em pelo Senador 
l[lela capital .Federal, nem pelo do <RiJo de Janeiro · .• 

O >SR. !PAULO DE FRoNTIN: - Não posso contestar poT.que estava na 
Eurol)a na occasião da organização do ministeráo . 

O .SR. ANTONIO •MONIZ: - . . . que .s. 'Ex. acceitaria qualquer pa ra que 
fosse convidado. 

0 .SR. MIGUEL DE ÜARVALHO : - oE' 111ma grave injUS'tiÇa que V. ·Ex. estâ 
fazendo. O Sr. Dr. Mi·guel Calmon n ão é homem para ter desejo de occupar 
lJOsições. S. Ex. aooeita as que lhe são offereoidas. V . -Ex . pretende ames-
quin>har um dos mais illustl'es balhianos.. (Apoiados). 

o SR. A. AzElREDO: - !Mas era natura l que desejasse . Todos nós pode-" 
mos desejan: uma pasta. 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Mas não qualquer das pastas ... 
O SR. ANTONio MONIZ : - Não estou dizendo que não seja natural que 

a lgueir. deseje occupar este .ou aquelle posto. O que ruffirmei il'oi que o Sr . Dr. 
Miguel calmon pleite iou a s ua ent rada no ministerio. 

O SR . PAULo DE FRoNTIN: - V . E x. é injusto com relação a mim. 
O SR. ANTONio .MoNiz: - Absolutamente. V. Ex. swbe o a lto co·nC€-ito que 

faç-o da s ua indiv~dualidade . Rieputo V. Ex . um dos 'brasileiros m a is emi-
nentes, :no .caso de occupar c-om mouito brilho as mais elevad:rus posições da 
RepUJbUca. 

0 !SR. MIGUEL DE CARVALHO: - I sso é ago.ra; é possivel que depois V. Ex. 
pense e ifalle de outro modo, c-omo· do Si!'. LM'i.guel >Calm-on. 

O SR. ANToNio Momz: - V . Ex. ·diz isso porque está habituado a mu-
da r de opinião. V. E x . em m ateria de estado de sitio, já sustentou aqui opi-
nião inteiramente diversa da que e:x1pendeu ultin:arnente . V. Ex. declarou, 
por occasião de discussão dle '!)rojecto que a utorizava o Presidente da Repu-
blica a decretar o estado de sitio, que era um verdadeiro aJbsurdo sitio por 
delegação, tão a'bsurxl'o q ue V . Ex . . preferia renunciar ao seu mandato a. dar-
~he o seu v oto . H.a poucos dias ninguem ap>plaudiu com m~is e nthusia.smo 
uma. 'P'l'OIP'Osiçiio :na.quelle sentido, isto é, a:utorizando o Présidente da Re-
'Publica a decretar o sitio. 

0 >SR. MIGU'ElL DE CARVALHO: -V. Ex. se refere a mim? 
0 .SR. ANTONIO MONIZ: - Examamoente . 
0 ~R . MIGUEL DE CARVALHO: - Não ree recordo deste facto . 
O SR. MoNiz SoDRÉ: - V. E x . prod'eriu um disourso em que declarou 

que dar d-elegação ao Executivo !para i<reoretar o estado de sitio importava 
em renunciar o ma nda to ; e depois a.pplaudiu a mesma delegação! .• • 

0 SR . . MIGUEL DE CARVALHO: - Noo me recordo dis,to. 
O SR. MoNrz iSoDRÉ: - Disso não temos a cu]Jpa. 
O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - Natura lment& as oondiçllies eram di-

versas. 
0 ·SR. ANTONIO MoNIZ: - As mesmas. 
O SR. MIG'lliE:L DE CARVALHo: - I s to mostra que VV . EEx . se préoccupam 

com a mi.nha pm·sonalidade ao ponto de esmiuçar declavações em ldascursos 
meus. 
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o SR. ANTONIO .MoNrz: - Muit<> menos de que V. Ex., com a politiea da 
Bahia. o SR. MIOTJEL DEl CARVALHO: - Está V. Ex. enganado, mesmo porque 
nada tenho com isso. 

o SR. ANToNm tM·oNrz : ~ Naturalmente, essa ·preoccupação a dvem do 
facto de term<>s p .rotestado contra a in-debita, in<:onstitucional e absurda inter-
venção no Esta'ê.o do Rio de Janeiro. 

O SR. J ·OAQUIM ·MOREIRA: - Em todo o caso, oppoPtuna e ·providencial, 
com<> <>s factos estao provand.o. E' o lado •pPatico. 

o .SR. MoNrz SooRÉ: -Que .Qhama V . Ex. pro.videncial? 
O SR. J 'OAQUIM MoREIRA: - V. Ex. deve. sa,ber o portuguez. Além disso, 

não estando com a palavra, não posso dar explicações. 
O :Sn. PRElS'IDEJNTEJ (fazenclo soa1· os tympanos): - Attenção! Está com 

.a palavra o Sr . .Senador Antonio Mo,niz. 
O SR. ANToNio iMoNrz: - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que estou sendo 

Q.esvia~ro da rota que tin·ha traçado . Comecei Q meu di·scurso pedindo a 
V. Ex. que me relevasse roubar a lguns :minutüs da attenção do Senado, 
quando elle se ac·h.a preoccu\I}ado com a elaboração dos orçamentos. Assim 
procedia - disse eu - forçad'o pela minha posiçã.o na politica do Estado 
,de ;que sou humiMe representante, desde que nãü tenho outra tribuna da 
qual possa fallar a meus concidadão•s, po.is a imprensa, como sabem tüdos 
os ·Srs . .Senad.ores, vive sob o · jugo da mais ferrenha .censura; a tribuna po-
pular está por com.p.Jeta fechada e até dos Correios não me posso servir por~ 
que toda a minha corresponde ncia na Bahia .é sequestrada . Nem siquer se li-
mitam a censura i-a e depois entregai-a a mim e aos meus amigos. Dão-
lhe sumisso. 

Mas, com.o eu ia dizendo, os amigos do Sr. M.iguel Calmon o louvaram 
pela h abilirlade com que S. Ex. se ·houve na tristissima .rr:issão de Que foi 
incumbido pelo Sr. Presidente da iR.epulblica. 

O Governador da Bahia, justiça lhe seja feita, no primeiro momento, in-
formaram-me, Jrepelliu a imposiç.ão .de que foi intermediaria seu ir:m·ão . 
. Mas, taes foram as considerações por este adlãuzidas que acabou por con-
vencei-o, obtendo de S. Ex. a resposta que já se acha no dominio publico; 
vão-se os anneis •ntas f'iq~tem os cledos" . 

.De maneira, Sr. Presidente, que não ·Contente o actual Governo da Re-
publica em ter humilhado a Bahia, im•pondo-lhe pelas a rmas um Governador 

r epellidt. nã:> u.rnab, de 'ter arbitraríatnente or.ganiza<3.o a sua ba.ncada fe-
deral, apresentando uma cha:va integral e obtendo o seu ;r·econ.hecirr..ento· pela 
Camara dos Deputados, não contente com essas humilhações, infligidas ao 

_glorio.so Estado do norte, a.gora intervem S. Ex. na sua politica interna, 
para im:por-lhe a representação local. 

A ·chapa, ,Sr. ;pre.sidente, levada 1P€lo .S'I'. :.Ministro <1a Agricultura, foi 
organizada ode n:odo muito deprimente para a BaJhia, 

O Sr. Presidente da Republica, ·ouvindo os differentes elementos Q.ue 
constituem a bancada fedeTal, deliberou d-ividir com elles a representação 
estadual! 

Mats ainda, Sr. Presidente, não satisfeito em se ter incumbido da mis-
·são a que a.cwbei de me referir- md-ssão de que sómente S. Ex. seria capaz 
de incumbir-se. porquanto nenhum nos outros proceres da situação ba-
hiana teria a coragem de afrontar com taman'h.a arrogancia a di!;'nidade da 
sua terra para humilhai-a de modo tão atroz; n ão satisfeito com isso, o 

Sr. Migue~ Calmon, dir.i,giu ao Sr. Presidente da Republtca · o seg.uinte tele-
graJl'ílma: 
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"Bahia, 7 - Ao . chegar a esta Capital onde fui .recebido entr!' 
grandes demonstrações de generoso apreço, provenientes de todos a&· 
-pontos do E ·stado, . venho ex'Primir a V. Ex·., , a immerusa gratidão. 
do povo ·bal:!iano pela obra redemptora . aqui realimda, graças ao-
apoio mo•ral e patrioticos conselhos de V. Ex. Senti, desde o pri-
meiro momento, que essas manifestações eram tributadas ao· mo-· 
desta representante de V. Ex. e não a mim pessoa.lmente, - o que 
me levou (I;Colhel-as com, ett1~são." 

De maneira, que, .Sr. Presidente, se as manifestações, que o Sr. Calmo r. 
affirma lhe terem sido feitas pelo povo bahia:no fossem á sua pessoa, ·S. Ex. 
não as acolhe1··ia com ettusão. 

Só teve eff·usões, porque alli se achava como represen<tante do Sr. Pre-
sidente da Republica! 

0 SR. PAULO DE FRO'NTIN: -A inte11pre tação de V. Ex. é forçada. 
O SR. MIGUEL DEl CARVALHo: - V. Ex. entã.o póde inter>pretar dessa ma -

neira um acto de cortezia do Sr. Miguel Ca~m-on?! 
0 Sn. ANTONIO MONIZ (contin1tando a. lêr) : 

"O Estado admira melhor do que .qualquer outra parte do pai7. 
a formidavel obra de V. Ex. contra a illegalidade, o crime e a 
anarchia, po<is de todos esses ma:!es libertou V. Ex. a BaJhia, hoje 
entregue ao regimen da lei, da ordem e do trabalho productivo. " 

O SR. M-oNiz Som'..É : - ·Este t elegramma é a photogrlllp.hia de um ca-
racter. 

O SR. ANTONio MoNIZ: - Sr. Presidente, sabe V. Ex. quem foi esse per-
turba dor da ordem, esse viola dor da lei, esse .homem responsavel por um go-
verno que embaraçou a productividade do trabalho da Bahia? (Pa1~a). 
S. Ex. não declinou o nome. Não declinou, po1' que o Sr. Miguel Calmon 
nunca primou pela eoragem . .S. Ex. evita 'sempre assumir directamente a. 
iresponsabilidad·e dos sus ructos . 

O SR. MIGUEL DE C\(RVALHo: - Neste tom, não é possive1 acompanhar a . 
·oraç11o de V. Ex., tão a;ggressiva -e injusta e !la, é. 

O SR . ANTONIO MoNIZ: - •S-into muito que V. Ex. n11o a po-ssa acom-
panhar. 

o SR. MIGUEL DE CARVALHo: - Desejava prestar-lhe toda a atten.ção, 
para aparterul--o, mas desta maneira é impo-ssível. 

O SR . ANTONIO MoNfZ: - Poi's V. Ex. póde estar certo de q u e acom-
panharei com muito g'o!sto todos os seus ·discursos, qualquer que seja o tom 
que V . Ex. lhe ãer. 

0 'SR. MIGUEL DE IOARVALHO: -V. Ex. está ag.gressivo e injusto. 
O ISR. ANTONIO MONIZ: - O homem a quem o Sr. Mig uel Calmon se re-· 

fere insidiosamente no seu telegramma, é o eminente brasi.Jeiro, Sr. J. J .. 
Sea.bra. 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Nesta parte, o •Sr. MigueJ Calmo-n, foi in-
justo, muito injusto. (Apoiados). 

o SR. ANTO·NIO MoNrz: - J á contava com o apar.te de V. Ex. Eu sabia. 
que o eminente .Senador pelo DistriCito Federa l, neste particular, como, 
aliás, todo o Senado, está de pleno accôrdo commigo _ Não ·ha aqui um só-
Sena dor que seja capaz de desconhecer os grandes e m-erito·1ios serviços 
prestados ao paiz, a Republica e ao seu E stad.o natal, pelo notavel brasile iro· 
Sr. J . J. Seabra. 

O SR. MIGUEL DEJ CARVALHo: - E' a !dlrt'ferença entre V. Ex . e nós ou-
tros. Nós, reconhecemos os serviços do S.r. Seabra e V. Ex. não reconhece 
os do Sr. Miguel Calmon. 
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O SR. MoNiz SoDRÉ: - A diff,e,rença está entre o S.r. Sea,bra e o Sr. 
1\fdguel calmon. 

0 SR. ANTONio MoNIZ: - A di..fferença está entre V. Ex. e o Sr. Mi:guel 
Calmon, que não 'reconhece os serviços ·prestados pelo Sr . !Sea;bra, cujo go~ 
verno reputou infro.ctor da lei e perturl:Jador das condições economiocas· da 
Bahia. Entretanto·, não ha quem não sai:ba, não ha q_uem, querendo ser 
justo, não reconheça que nenhum bahiano possue uma fé de officio mals 
brilhante e repleta de tantos serviços ao \Seu Estado, que o emi-nente hra,si~ 
leiro a quem acabei de referir~rne. 

Ha poucos dias, Ii, em um livro do Sr·. Rooha Pombo, notavel historiador 
patrio, uma a.p'reciação a respeito da individualidade do Sr. :r. ;r. Sea;bra. 
Disse aJquelle i.Jlustre escripto'r que, passando pela Bruhia, em viagem de re-
creio, teve occasião de ouvir, em varios pontos e de re presentantes das di-
versas classes sociaes, que o Sr. 1See..bra era o impulsionador do progresso 
d8Jquella terra. Salientou, - não visitou um só estabelecimento, já não digo 
estabelecimentos of.ficiaes, mas de assistencia e instrucção iniciativas parti·· 
cu lares, que nelles n ão enc.ontrasse o retrato ou o busto do Sr . Seabra quan-
do não encontrava um e outro, como demonstração de gratidão pelos serviços 
prestados por S. Ex. a taes instituições. 

'Mas, Sr. Presidente, pr.o.sigo na leitura do telegramma do Sr. Ministro 
da Agricultura: 

"!Por isso toda e.Jla está prompta a prestar ao Governo de v. Ex . 
o mais leal e decidido concurso, onde e como quer que seja pre-
ciso, afim de triumphar a causa da pa tria que tão abnegada e effi-
cazmente tem V . Ex. sabido enco..rnar e defender". 

Sobre este topico nMa tenho a dizer. E' mais uma demonstração da cs~ 
tima e gratidão que o Sr. Ministro da Agricultura deve ao Sr. Presidente da 
Republica, por h a ver concorrido para que iS. Ex. realizasse uma das suas 
mais ardentes aspir ações. Mas, o .que n ão resta duvida alguma. Sr. Presi~ 

dente, é que esse despaêho que está muito de accõrdo .com os sentimento~ 
que ·caracterizam o espírito do seu signatario, é um attentado frisante contra 
os brios e as tradições de altivez que, em todos os tempos de nossa vida na-
cional, constituíram o apana.gio da !Bahia, reduzida na actualidade á depri-
mente condição de territorio coll!ciuistado, de verdMeiro burgo pôdre, com a 
sua imp·rensa opprirnida pela censura, .com a .sua autonomia reduzida a 
farrapos. 

Eu, Sr. Presidente, poderia ex;planar-me, apreciando qual a obra mer1-
toria que, na opinião do Sr . Miguel Calmon, torna o 1Sr. Arthur Bernardes 
um 't'enemerlto da Bahia. O momento, porem, não é opportuno . 

D que tenho em vista, princi.palmente, é mostrar a situação ;precaria err, 
que se acha o partido de que é chefe ali o Dr. José Joaquim Seabra ou antes 
a pro.p.ria Bahi·a. 

Subordinando-se o Sr. Góes Calmon á ohapa que lhe foi imposta pelt) 
Sr . Presidente da Republica, por intermedio do Sr. Ministro da Agricultura 
dizem-me que declarou que, de fôrma a;l·guma, concordaria em dar repre-
sentantes á minoria. 

Essa declaração foi motivada pelo facto de alguns elementos da bancao .. 
bahiana. que, em opposição á situação a que succedeu á. actual, sempre se ba-
teram pela representaçã,o das ,minorias no EstMo, não se sentirem bem qu.; 
agora, .que teem a. responsabiUda:de do Governo, seja esse principio ludibria-
do. De fôrma, Sr. Presidente, que a situação em que se ach.a a BaJhia é •• 
seguinte: vae se ferir um pleito eleitoral no proximo mez de Janeiro. Im-
pera em todo o seu terr1torio o esta>do de sitio. Os orgãos de sua im;p.rensa 
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estão submettidos á m a is oppressora censura. Jornalista que não elogia u· 
Governo é immediatamente preso, deportado e castigado physicam ente. o 
Governador atemorizado acceita a chapa que lhe é imposta pelo P.resident~ 
da Republica. Os ccmicios popu'ar0s estão prohibidos pela policia . 

Nessa:s condições, que ;fazer aquelles que não querem dar o seu apo!u 
a essa ;ntuação ignominiosa? · 

Ou absterem-se ou comparecerem aos comi·cios como um protesto !l 
comedia que vae ser levada a e"'JJfeito . 

1Sr. Presidente, havia um cor.rectivo para esse !facto e é o que eu m e ant· 
mo . ·a lembrar ao Sena-do da Republica . Poder;a, S-r. Presidente, t endo em 
consideração as declarações ainda hontem feitas pe lo illustre leade1· do Se-
nado tle que sómente :nu extremo s ul da Republica a ordem se aC:ha pertur-
b'ada, que fosse levantado o estado de sitio em t odo o paiz . Nesse sentido 
formulei um projecto que vou s ub m etter á ·consideração dos meus iHustr~ 
collegas . 

Prefer ia q ue o !Senado, prestando in·estimaveis serviços á Repul:ilica e 
ao paiz, desse Q seu voto ao patriotico projecto, brilhantem en te fundamenta-
do p elo eminente Senador pelo Ama zonas, projecto· em que iS. Ex. pede amnis -
tia para aquelles que se acham .oom as armas n as mãos e tambem para 0 ;, 

que investido~ da a utor idade. exorbitaram e desmandaram-se, mas, deant• 
do discurso profw-ido pelo illustre •Senador mi-neiro , que, nesta Casa, r epre-
senta directamente o pensamento do Governo, nã o posso alimentar a espe .. 
r a n ça de que a patrioti<!a. idéa do. Sr . Barbosa Lima seja convertida em lei 
Por iss-o, peç.o uma medida ma:is restricta. O meu prodecto se limita a propo1 
a suspensão do s itio . 

Foi .para fazer estas considerações, devidas, c·omo já disse, á minha po-
siçruo de .r epresenta nte de um Estado opJ}rimido e em que tenho grandes re~·· 

ponsabilidades políticas, que pe di a pa lavra, agradecendo ao Sena'<io a gene-
rosa attenção com que me ouvio .. _ (Muito bem.; muito bem). 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e remettido á Commissão de Constituição. 
<> seguinte 

PROJECTO 

N. 1.52 - 1924 

O Cor,gre8SO Nacional decreta: 
Art. 1 •. Fica s uspenso o est ado de' sitio em todos os pontos· do territo· 

r\(, Yltl.':! iOnal, a datar do momento da publicação da presente lei. 
Art. 2• . Revogam-50 as dis·posições em contrario. 
1Sala das sessões do Senado F ederal, 16 de Dezembro de 1'924. - Antonto 

M&niz. 

.SESShü DE 20 DE •DE ZEMBRO 

O Sr. Barbosa Lima: - Eu não costumo trazer para o recinto do Se-
nado, para o s·cenari•.) onde se desdobram nossos debat es e se rea:Iizam nossa~ 
discussões, as observações, mais ou menos pessoaes, com ·que, na imprensa 
'diaria, possa ser alvejado, po.r m otivo da mi-nha actu ação no desempell'ho de 
mandato de 1Senador . Acontece, porém, que, depois da oração, pausadamente 
lida pelo honra:do l eade.r da maioria, em resposta ao d iscurso com que funda-
mentei o p r ojecto de amnistia ampla, outr-o orgão de opinião offi-cirul, n ão 



-163 -

menos autorizado, emittiu , sobre a minha actuação p<Wlamentar, em lingua-
gem que muito m e desvanece, conceitos que eu devo tomar na oonsideração 
merecida. 

R efiro-me ao vetustiss imo J orna-l (/;o Oornmv811Cio, · espeo!e de sino grande. 
do Krem.Jin, -cujas badaladas echoam no momento actual, como si houvesse 
sido tangido no JCattete, po-rque n inguem ignora que naquella tribuna tra-
dicional e lemJ.aria pontifica o estimavel Sr. -Ministro das Relações Exterio-
res. E essa circumstancia avulta a inda mais quando se recorda que, por um 
tal ou qual mimetismo das t radições politicas da America do Norte e da In-
glaterr a , o .Secretario ão Presidente da R epublica, que preside a os negocias 
do 1Ministerio dos Estran geiros, ]}ass-ou a ser c ognomi:na do, p or um euphe-
mismo interessante, rde cllan ceHer, alguma co-usa mais qu e simples mi-nistro , 
como si se dissesse so-bre-ministro, ou, para rfa llar a linguagerrt da Norte 
America, donde nos veio a Jazz~band constitució·n al .que. tão desa;finada vae 
andando, Secretario do Estado, ou , para regredir, como faria, em tempos 
idos, desta tril:iuna, o inolv;davel Zac:harias de Vasconcellos, o prim eiro Mi-
nistro da Inglaterra. 

:Seja c omo fôr , como V. Ex. vê, abri uma excepção aos meus habitas 
parlamentares, para t-oma r em consideração a critica ao meu di-scurso com 
que me distinguiu este outro orgão das o piniõ'es .officiaes, sem que po~ isso 
me julgue obrigado a descer, a baixar ao terreno onde esvoaçam os m arLb-on -
dos das verbas secretas , para os quaes eu tenho a ammon e-a que a minha 
philosopihia me inspira e que, n; cas-o, por uma suggestiva coincidencia, é o 
mesmo a lcali que serve para conter as inspi-rações su speitas, da musa que 
conduz a penna desses escribas mercena r ios. · 

Non ff'O,ggvonarr dJi l oro.. . . como diria o immo-rtal f lorentino, sómente ha-
vend-o, no caso, do deslocar o seu conceito do canto e .1 qu e se encontra para 
outro episodio em que a taes escribas conviria -bem a. Alessi o I nterm inei , da 
L1bCa, no fosso dcs aduladores. 

Isto p osto e buscando conservar a calm-a tão necessaria a o aproveita-
mento actu a l das poucas fo-rças que me restam na fragilidade da m inha ve-
lhice, entro a examinar mais de perto as consid erações provocadas pelo meu 
discurso . 

Começarei pro,cura ndo rectifica r a deformação a que ellas foram sub-
mettidas, as mh1'has affirmações, .naque1le discurso desfigurado, que-r directa-
mente, quer p ela desarti-culação do conjuncto da argumentação que lhes dava 
a m ais fie l interp-retação. Invoqu ei facto s e denuncie~ tendencia s. Não de-
blatei, não esqueci t ão pouco a situação em q u e se têm enc-ontrado os defen -
sores da a utoridade -constituida ; · n ão fechei os olhos n em cerrei os ouvidos 
ao espectaculo emocionante da orp·h a ndade, da viuvez, do luto que desceu 
sobre tantos lares bras.ileiros, s inão q ue esse espectlwulo me impressionou 
com a m ais absoluta imparcialidade, levando-m e a -lembrar que a dôr que 
povôa esses -lares, que o crepe q·u e os reveste , povôa- os e reveste-os tanto 
em um acam-pamento- -como n o- outro. D e um lado e de outro são brasileiros . 
Ao passo que na contradicta que se me oppõe, o rejrwfln cr uel ·que se vive a 
vibrar aqui dentro <é ,que de um ilado são defensores da leg-rulidade, do outro 
lado .são assassinos, bandoleiros, mashorqueiros e outras que taes amal:iili-
daties, bem pouco -com'Pativeis com a serenidade de um alto j-ulgamento for -
mulad-o pelos padres c onscriptos da_ Republica, aos quaes não dev-e a ttingir 
o furor partida.rio, a ;ponto de os c onduzir a semelhan te linguagem . 

Mas, a-fastad-o desse repa ro, demonstrado que elle não tem razão de lier, 
outro me acode no sentido &e :dever ser t ambem examinado. 
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_<\.llegou-se que eu não tinha. tido nen:1mma. attitude em relação á ;ybra 
dos governantes, na defesa da legalidade. Não tem razã.o o censor. Esque-
ceu-se de ,que eu votei e motivei o meu voto em favor da suspensã,o das ga-
rantias constitucionaes . 

De dá até hOlje, porém, Sr. Presi·dente, muito caminho tem desandado os 
governantes e a culpa não é minha. O ,que era ou parecia ser a legalidade, 
passou a merecer, de modo irrefutavel, a denominação de legalidade pihari-
saica, porque a !Constituição, como per summa capíta demonstrei no meu pri-
meiro discurso, sossobrou em todos os acampamentos e o que está reinando 
é a autocracia sem limites; o regimen cons titucional de poderes limitados des-
appareceu; os freios, os pesos e os contrapesos articulados pela sabedoria do 
legislador constituinte, deixaram de funccionar. Todos os orgãos do Gover-
no Federal accumpliciarem-se pai·a entreter essa situação de iHegalidade. 

Allegou-se no discurso lido pelo honrado Zeaàer da maioria desta Casa, 
como no oomm.entario official, ou pelo menos o-fiicioso, do Jornal do Own.-
me~-cio, que o meu projecto visava, induzia o Poder Legislativo, o Governo 
da Repubiica, a tratar com revolucionarios de arma na mão . 

.Sr . Presidente, eu já muito rapidamente me .referi ao que occorre na Se-
cr·etaria das Relações IDxteriores do Bras.il, em face da situação creada pela 
insurreição victoriosa no Chi.Je. A,qui nesta cidade, não consentiram os go-
vernantes que os jornaes notlciassem o que se havia passad0. em Santiago do 
Chile. Acharam os governantes que esses acontecimentos podiam ter uma 
grave reperc ussão sobre a alma brasileira. Entenderam dever sonegar ao 
publico o conhecimento desses successos. 

O SR. MoNrz SonRE' - Supprimiram a ·historia. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Procuraram elevar ainda mais alto a cordilhei-

ra dos Andes para que dwqui não se enxergasse -o que se passava em San-
tiago. Mas, inconscientemente, e·sse mesmo governo deu-se pressa em entrar 
em relações o<flficiaes com o governo constituíd-o por uma junta militar, após 
a destituição do Presidente .Arturo Alessandri, da dissoluçã,o do Congresso 
Nacional da Republica do Chile e da constituição precisamente desse appa-
relho politLco que inspira tanto horror ao ·honrado leader da maioria, isto é , 
uma junta militar . Pmique é preciso que se diga, que se informe aos brasi-
leiros que no Chile, em consequencia do que os pubEcistas de lá dizem ter 
sido o ex<eesso de abusos da política partidaria, os officiaes do Exercito, em 
grande numero, -occuparam as tribunas do Senado e applaudiram os Sena-
d-ores que se oppunbam ao augmento do subsidio, no presupposto de que a 
O:mstituição do Chile n ã o permittirda essa dotação. A Mesa do <Senado fez 
evacuar as t r i·bunas, mandando que se retirassem esses o!fficiaes. 

Na sessão seguinte compareceram em maior numero e r eiteraram os seus 
a;pplausos 'á pequena m·inoria, que resistia á approvação de medidas que pa-
recia terem excedid-o os limites da pruciencia dos contribuintes . De novo 
manda dos retirar do Senado, r euniram-se em numer-o de ·600 officiaes, ·no 
Casino 'Militar e ahi recet·eram o dhefe do E stauo-:Maior, enviado pelo Gover-
no da Repu'blica para castigar e conter os revolucionarios . 

Exposta a situação pela ofíficialidade do Exercito, que a ppeHou para o 
patriotismo do chefe do Estrudo~Maior d-o Exercito mais disciplinado e appa-
relhado da America do ISul, o general confraternizou, tal qua l como em 115 de 
Novembro aqui, com a mocidade militar e, unido·s o Exer-cito e a Armada, 
destituiram o :Presidente da Republica, dissolveram o Congresso Nacional e 
.constituíram uma junta composta de militares C.o Exercito e da Annada e 
de cinc-o CIVIS, presididos pelo Reitor da Universidade de S a ntiago. 

:Pois bem, Sr. <Presidente, com esse Governo deu-se pressa - antes da 
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convocação de uma constituinte, a ntes da reorganização da legalidade na Re-
1mblica C:o Ohile - a ·chancellaria ·brasi.Jeira em entrar em ·r elações ; tão certo 
é que as situações oriundas de insurreições militares só inspiram invencíveis 
escrupulos ao Governo actual do Brasil, emqu anto n ão são victoriosas. 

O SR. MoNIZ iSODRE': -Ou quando não são contra elle. 
O SR. BA.RBOSA LIMA: -- Por outro lado, Sr. Presidente, os meus amigos 

do Amazonas, aquelles politicos que acompanharam, no longínquo Estado do 
Norte, a corrente partidaria favoravel á candidatura do Sr. Arthur Bernar-
des, tal como os c orreligionarios do actual Sr. Presidente ca RepubHca no 
Rio Grande do Sul, só :puderam •lograr a lguns benefi<:ios decorr entes da ple-
JJitude das garantias constitucionaes, sabe V. Ex. á custa de que? (Pausa). 
A' custa de um appello ás armas, mercê de uma revolução capitaneada, no 
Am azonas, pelo tenente Ribeiro . 

Foi assim que os chamados 'bernardist as co Amazonas puderam se des-
-afogar, .não tenc1o tido até então o concurso real das forças politicas aqui do 
centro. ·Com as quaes tinham sido sol.idarios. 

Digo "os meus amigos do Amazonas" , Sr. Presiàente. porque, já em 1913, 
o jornal de Quintino Bocayuva, q ue se chamava então O Paiz, assignalava o 
exito C.e minha candidatura a .Senador por ruquelle Estado, ·levantada por 
a.q uelles mesmos que são hlode os amigos do Dr. Arthur Bernardes , e levan-
tada em condições taes, pelo partido chefiado pelo Sr. Guerreiro Antony, que 
o O Paiz commentava: 

"O 1Sr. Guerreiro Antony, Vice Presidente do Amazonas e che-
1'e político opposicionista de grande prestigio, propondo a homena-
gem que o Governado·r, apoiando essa candida tura ... " 

candidatura, do •Sr. Almirante Barão de Teffé. 
" ... prestou ao Mare<fual Hermes da Fonseca, apresentou e recom-
mendou ao eleitorado de sua terra 0 nome do Dr. B arbosa L ima;,. 

E commenta: 
"Contando grandes de.dicações, é de esperar que o a rdoroso civilista 

difficulte o passo do Sr. Jonathas Ped.rosa, quando não venha a der-
rotal-o ... " 

Accentua o Paiz: 
" . . . o que se daria por certo, si o voto fosse uma verdade e si se r es-
peitasse a vontade do eleitor". 

Isso era em !1913. Depois, .Sr. Presidente, eu continuei solidario com esses 
amigos, p ara os ·quaes obtive, no !Supremo Tribunal Federal, habeas-co1·p1ts 
que permittisse o funocionamento da respectiva 'Camara dos Deputados ·e do 
Senado, e :pudesse ser acatada a autoridade do Vice-Governador. 

Acontece, .porém, que, até o advento do T en ente Ribeiro, os meus arr:'Igos 
-continuaram a ·purgar o mais incomprehensivel ostracismo, em relação á si-
t uação ·federal. 

A r evolução teve alguma cousa de saudavel, quando mais não fosse , por 
haver inaugurado uma situação que o Governo Federal homologou no Amazo-
nas, acceitando os fructos dessa insurreição. E - o que é mais - assignalou 
essa insurreição o verdadeiro estado da alrr:'a popular, daquella gente laboriosa, 
dando Jogar a um espectaculo que pediria a voz de um E schylo . Tão drama-
tico foi esse espectaculo que, ao approximar-se as forças q u e iam restaurar 
a chamada legalidade, no Estado do Amazonas, o t enente revolucionaria , con-
s tituiu-se prisioneiro, a bordo de um navio, p.roximo ao cáes . E a multidão, 
constituída de velhos, senhoras e creanças. de operarias, de funccionarios 
publicos, de toda a gente escorchada ·por um deploravel .regimen a dministra-
tivo, essa im'mensa multidão de milhares de p essoas, em que ia Manáos quasl 
-em p eso, c onduzi-da por um sacerdote, que lhe foi o orgão inspirádo naquella. 
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hora de ifunda emoçrw, ajoelhada no ooes, durante a lguns minutos, em emo-
cionante silencio, diri-giu ao altíssimo uma prece pela felicida-de do pessoal 
libertador do Amazonas! 

O .Sn. PRESIDENTE: - Observo ao illustre Senador que está terminada a-
hora do ex),}ediente . 

O SR. BARBosA LIMA·: -Rogo a V. Ex. que se digne c onsultar o Sena<l'o,. 
soibre si me concede uma prorogação de 20. minutos. 

O !SR. PRESIDENTE: - O Sr. !Senador Barbosa Lim'a r equer prorogaçâo 
da hora do expediente por 20 minutos. Os senhores que approvam o reque-
rimento de s .. Ex. queira m levantar-se. (Pa1tsa.) 

Foi approvado. Continua corri a palavra o 1Sr . Barbosa Lima. 
O SR. B'ARBoSA LIMA (continuando) : - Agra:dec:o ao Se n ado mais esse tes-

temunho da sua incansavel indulgencia. Ap'J)ellei para ella porque quero dei-
xar consta ndo dos Annaes do Senado uma documentação mais expressa e, ao· 
mesmo temlpo, mais ·expressiva, com a qual possa ser im·parcialmente inter-
pr-eta-da, pelas almas bem forma das , a minha attitnde. 

•Como V. Ex. vê, !Sr. Presidente, o Governo da Republica homoiogou a 
situação crea.da pela revolução no Amazonas. Mas, o Governo da RepulJlka ,. 
h a um anno, tinha tam~Jem, em 14 de Dezerr.qJro do anno passado, tratado-
com os revólucionarios do Rio Granue do Sul, em armas. 

O Jornal do Oo'Y!Mne·rcio, de 18 de Dezembro do anno ·passado, publ!ca a . 
acta. da pacificaç.ão assignada em Pedras Altas, ·pelos representantes dos rPvo-
lucionarios e pelo representante do Governo Federal, nada mais nada rnenos 
do que o Sr. Ministro da Guerra. 

Eu inserirei, na integTa, este docurr.'ento no meu dis.curso, porque elle ê 
altamente suggestivo como depoimento a ser relido, um anno ap6s ao dia em 
que foi formulado, e coteja.do com a situação actual, em que os bernardista.s 
da.quella época, os republicanos .que apoiaram a candidatura do !Sr. ·nr. Ar-
thur Bernarr-des, no R .io G.r3inue, .como os que a apoiaran~ no Amazonas, vi-
ram-se obriga-dos a divergir dos seus correligionarios. 

Esse docurr'ento tem grande significação em face das afffirmaçties ao 
honrado leaàm· da m à.ioria do •Senado, .quando exclamava attonito, censurando 
a idéa de se fallar em amnistia a revolucionarias em armas. 

Esse documento, esta acta, reza textualmente : 
" ... reunidos o general de à! visão Fernando Seternbrino de Carvalho, 
Ministro -da Guerra, como delega-do especial do Sr. Presi.dente da IRepu-
bl!ca, e o Dr. Joa quim Francisco de Assis Brasil, corno represen .. 
tante dos ched'es revolucionarias em arrr.'a.s ... " 

De modo rqu e o Governo Federal, hoje tão doso do alvíssimo adminiculo 
da liberdade intangível, a ponto d·e se arrepiarem os seus melhores defensores 
com a idéa de se fallar em amnistia a rebellados em armas; esse mesmo go-
verno, pelo seu rr'a.is autorizado representante, trata com os revolucionarias-
e declara, na acta em que se assignalou esse fa cto mernoravel, que essas pe-
goc1ações se fazem de potencia a potencia, isto é, dos representantes d a le-
galidade com os representantes da chamaoa illegali.dade . 

.S·ubmissos e vencidos? 
Não!' Revolucionarias armados! (Pausa. J 
E, em seguida, se ·compromette o representante do Governo Federal,. 

nesse mesmo docum·entos, a obter, corno obteve, o voto do honrado Sr. Depu -
tado de então leade,· da maioria da Camara ~d,os Deputadqs, o Sr. Bueno Bran-
dão, ·para a amnistia a esses revolucionarias e m arma:!!. 

V. Ex. vê, portanto, Sr. J'r·esidente, que eu não tinha com o meu proJectO" 
nem siquer o merito da originalidade. Mais uma vez: nihil s1tb solo novum. 
Eu n ão fazia rr•ais do que repetir a lição dos acontecimentos, em qu.e foram 
parte conspicua os representantes do Governo Federal. 

Recordei, aqui, na replica instantanea que tive de {lar, na angustia à e 
meia duzla de minutos, ao honrado leculer' da maioria, que aca;ba de lêr u m 
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discurso longam~nte concatenado, recordei que 10 mezes depois do movimento 
revoluc!onario de 14 de Novembro de 1904, o S.r. Conselheiro Rodrigues Alve~ 
Inspirava uml ,projecto de arnnistia motivado, já não digo tanto pela santidade 
da causa que ·pôz emJ armas a mocidade daquella época, mas pela imperfeição 
do mecanismo processua l, em virtude da qual imperfeição, 10 mezes apOs 
0 confli.cto, dos indiciados não tinham podido siquer ser pronunciados. De mo.:lo 
que, ao eminente espírito do Presidente de então, acudiu a idl.9., inspirruãa 
em respeitavel escrupulo, de que a Constituição da Republica, no seu espí-
rito e na sua lettra, não se compa.dece, com a ·procrestinação indefinida da 
prisão de accusados quaesquer, sem que se l~es >faça 3;finf1;1. justiça . 

o SR. MoNiz SooRÉ: - Eram prisões sem Incommunica:billdade, naque!le 
tempo. Actualmente existem presos ha 30 mezes incomm'llnicaveis, .que não 
podem vêr nem pessoas intimas de sua familia. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Trinta mezes já são decorridos que est1to encar -
cerados dezenas de cidadãos brasileiros, para os quaes se editou em 18·91 a 
Constit·uição da Republica! A esses cida.dãos, já está, de facto, infligida uma 
pena II''aior do ·que aquella em virtude da qual os officiaes do Exercito e da 
Airma.da perdem as res·pectivas patentes, porqu e esta perda occorre quando o 
offi.cial do Exercito ou da Arma.da soffre condemn ação maior de dous annos 
de prisão . 

Ora, esses officiaes do Exercito e d a Armada que já curtem ha tantos 
mews os rigores da prisão ... 

0 SR. MoNIZ SODRÉ : -Em cellulas isoladas. 
O SR. BARBoSA LIMA: - . .. até hoje não gosam das vantagens decorrente>~ 

da Constituição da Republica. 
Com effelto, :::Ir. •Presidente, a :situação creada pela pharisaica legalidade, 

com que tanto se enche a .bocca na hora turva e sinistra que atravessa o 
Brasil actualmente - pseudo legalidade - subverteu por co:rr'pleto, um por 
um, quasi todos os artigos da Constituição de 24 de Fevereiro, onde se diz 
que o estado de sitio poderá ser decretado por tempo determina.do. 

O legislador constituinte quiz fazer sentir que se tratava de uma pruVl-
dencia excepcional para jugular em tempo bl,eve a sedição ou motim. 

Nós tivemos a tremenda revol'llção ·de 6 de Setembro de 189:3. Esta cidade 
era diariamente bombardeada . Aqui, n as ruas desta Capital; alli defrontE-, 
nas ruas da capital do Rio de Janeiro, pereceram• dezenas de creaturas, ho-
m ens, senhc-ras e crianças, victima.dos pelos projectis ld,a; esquadra revolucio-
nada, cujos chefes im.aginavam ibater-se por um ideal, cujos chefes mere-
ceram, mais ta,rde, do Congresso, a amnistia ampla, cujos chefes chama-
vam-se Saldanha da Gama, Custodio de Mello e Alexandrino de Alencar. 

An1nistia;dos foram tambem, mais tarde, os revolucionarias err.' armas, 
cujos feitos IIlJÍlitares produziram mortes, ferimentos graves, desastres pro-
prios da guerra civil; que se chamaram, entre outros, os alumnos da Escola 
Militar, que mais urr.'a vez recordo, T ertuliano Potyguara e Antenor de Santa 
Cruz. 

·Quando, portanto, o leader da maioria se referia aos cida.dãos .que recor-
reram ás armas, ·para fazer valer um ideal que se lhes afigurava ,digno dos 
maiores sacrifícios ... 

O JSR. BENJAMIM BARRoso: -Entretanto, os presos por motivo ~os acou-
teciml:lntos de 5 de .Julho de 1922 tinham deposto as armas; já decorreram 
dous a nnos e o Governo não pensou ainda em amnistial-os; antes, persegue-os 
constantem'ente . 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... na defesa desses ideaes, esqueceu-se de qut> 
es~es .dão melhor testemunho de sua sinceridade, porque .põem em jogo a 
:ma propria existencia, arriscam a sua .propria vida. E' isso que, em todos-
o::. t empos, os redime! 

O ER. MoNiz SoDRÉ: - Apoiado. 
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O SR• BARBOSA LIMA: - E' isso que os torna, em ·qualquer época, crrgnos 
de collaborar na administração do Governo de sua Patria. 

Não ha, .pois, como .formular invectivas tão cruas e tão rubras, como 
aq11eiias -que forrr.tulou o leader da maioria nesta Casa, como aquellas que 
têm sido formuladas na outra Oasa ô.o Con-gresso Nacional, porque essas in· 
vectivas podem ter .por alvo amigos e c or-religionarios da hor<l, presente. 

O estado de sitio passou a ser por p;razo indeterminado, um steple Ohafse, 
em que corre parelha. o Congresso Nacional com o IDJQecutivo : O Congresso 
pror~ga, o Executivo dilata; o Congresso renova, o Executivo mantem e alar-
ga. E assim, o sitio por tempo determinado passou a ser o sitio por tempo 
indeterminado . 

Si já estivessem sentenciados os cidadãos accusados de Clrime .político, 
e como t a es encar cerados, ficava-lhes o beneficio da revisão dos seus pro-
cessos, e dessE: beneficio tambem estão privados, porque o processo não se 
ultimou e nem siquer a pronuncia foi ainda formtulada pela autori.clade com-
petente. 

"Aos accusa,dos" - d iz a Constituição - "se assegurará. na lei a mais 
plena defesa, com todos os recursos e m eios essenciaes a ella, desde a nota 
de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assignada pela autoridade com-
oetente." 

O ISR. Rll.ESIDENTE: - :Sou novam·ente obrigado a interromper V. li1x . 
0 ISR. BARBOSA LIMA : - Vou terminar, Sr. Presidente. 
O SR. I'REJSIDENTE: - V. Ex. póde pedir p rorogação Por m ais 10 

minutos. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - Não, Sr. Presidente . 
Reli este artigo da Constit11ição como fecho do rr.•eu discur so, para mo"-

trar como a incomm!l.micabilidade, a eternização dos processos, a votação de 
leis de occasião, a nomeação de juizes cul hoc, a constituição ·de precisangas 
em Jogares destinados a r -éos de delictos políticos, todo esse conjuncto ae-
monstra que a legalidade sossobrou por completo e -que sómente a amnistia 
poderá restabelecer um ambiente em que se reconstitua a concordia e a paz 
de -que tahto ha m'ister o nosso Brasil . 

E' o que tinha a dizer. (M1tito bem; mu.i to bem.) 
!A acta a que, em seu discurso, se referiu o Sr. Sena dor .Bar:JJosa Lima' 

" A paz no Rio Grande do Sul - A a cta da pacificação do Estado 
-Porto Alegre, 17 - E' o seguinte o teõr da a cta da paciJficação 

assi.gnada ·pelos Srs. Drs. Borges de Medeiros e Assis Brasil: 
"Aos qua torze dias .do mez de Dezembro de mil novecentos e vln-re 

e tres, em Ped~·as, no município de Pinheiro Machado, Esta do do Rio 
Grande do Sul, na casa de residencia da granja " P edras Altas", reu-
n iidos o genaral de d.i:visão Ferna ndo Setembrino de Carvalho, Mi-
nistro (la .Guerra, como delegado especial do Sr. -Presidente da Repu-
blica, e o Dr .Joaquirr~ Fran cisco de Assis Brasil, como representante 
(los ch efes r evolucionar ios em a rmas e, commigo, tenente--coronel La· 
fayette Cruz, servindo de secreta rio , presentes os Drs. Baptista Lu-
zardo, Armando oe Alencar e Cy priano Lage, m a jores E'uclydes de 
Oliveira Figueiredo, J osé ·P edro Gomes, Sebastião Rego Barros, ca-
nitães Cassildo Krebs, Carlos •Silveira Eiras . e Augusto ·Car.doso Ra-
bello, primeiros-tenentes Agenor Silva Mello e Carlos Sanzio, e tele-
.graphista José Affonso Soares, foram, por mim, lidas as cla usulas 
do accôr-do resultado do entendimento e ajuste :prévios entre o general 
iSetembrino, de urr~ lado, e de outro, entre o mesmo general e o Dou-
tor· Assis Brasil, accõrdo este que, ,celebrado nesta, ·põe termo á Juta 
armada. 

Os revolucionarios sustentam .contra o .governo do Estado cra1l -
sulas que são as seguintes : 

1•, a reforrr.'a do artigo nono da Constituição, prohibindo a reclei-
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ção do presidente para o periodo presidencial immediato e identlca 
disposição ·quanto aos in tenentes; 

2•, adaptação das eleições estaduaes e municipaes á legislaç!to 
eleitoral federal; 

3", consignar no projecto de reforma judiciaria uma disposição 
que conceda á justiça ordinaria a attribuição de julgar os recurso!! 
referentes ás eleições municipaes; 

4", as nomeações de intendentes provisorios serão sempre lirn1ta-
das aos casos de completa acephalia auministrativa, quando, em vtr-
tude de renuncia, morte ou perda do cargo ou incapacidade physi<Ca 
ou por falta de eleição, não .houver intenuentes. vice-intendentes e 
conselheiros municipaes; 

5", os intendentes provisor ios procederão ás eleições municipaes 
no prazo improrogavel de sessenta dias, a contar da data das Tespe-
ctivas nomeações; 

6", o vi·ce-presidente será eleito ao mesmo tempo e peJa mesma 
lfórma que o p.residente; si, no caso de vaga por qualquer causa, o 
vice-presiuente succeder o presidente antes de decorrtdos tres annos 
do periodo f)residencial, proceder-se-ha a eleição dentro de sessenta 
dias; iUentica disposição quanto ao vice-intendente; 

7", as m-inorias terão garantida a eleição de um representante 
federal em cada districto; 

s•, para as eleições estaduaes, o Estado será dividido em seill 
districtos, ficando garantida a eleição de um representante em cada 
districto; 

9", a representação federal no Estado promoverá a immetltata 
approvação do projecto e amnistia, em' favor das pessoas envolvidas 
nos movimentos politicos do Rio Grande; o Governo Federal dará 
todo o apoio a essa medida; emquanto não fõr ella decretada, o go-
verno do Estado, n a esp·hera de sua competencia, assegurará ás mes-
mas pessoas a plenitude das garantias individuaes, não promoverá 
nem mandará promover processo algum rrelacionauo com os referidos 
movimentos, que serão tambem exclui.dos de qualquer acção policial; 

l •Oa, os Governos Federal e do Estado, em acção harmonica, em-
pregarão os meios necessarios para a efficacia das citadas garantias 
a .que se refere a clausula decima, que serão asseguradas pela forrr!a 
por que abaixo se declara: 

.1°, o Governo Federal terá, em caracter amistoso, .como fiscal aa 
regularidade do alistamento e do ·processo eleitoral, um representa nte, 
a quem caberá: 

a) dar assistencia aos interessados e promover as exclusões, que 
deverão ser feitas nos termos da lei; 

b) fiscalizar o processo de qualificação •dDs novos eleitores, co-
operando efficazmente no sentido de serem incluidos os alistandos que 
o devam ser, arredando os obices que sobrevierem para difficultar aos 
interessados a entrega do respectivo titulo; 

o) acorrlpanhar o processo da eleição, fiscalizando a sua regula-
rida-de, para assegurar a expressão da verdade eleitoral; 

d) designar, para efficacia de sua acção, nas localidades, repre-
sentantes de sua confiança; 

2°, 0 Governo Federal, com a cooperação ·do Governo do EStado, 
este por meio de sua representação no Congresso, promoverá o adia-
mento das proximas eleições federaes, para Maio, época em que devem 
estar ;feitas as reformas constitucionaes .assentadas; 

·3°, o Governo Federal, por intermedio de outro delegado seu, 
com tantos representantes quantos fOil'em neceEsarios, exercerá vi-
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gllancia efficaz em todas as localidades onde julgar predso garantir 
os direitos ·indiviuuaes contra qualquer genero de pressão facciosa ou 
parti daria; 

4o, os representantes do Gove rno Federa l, em acção .harrr:omca 
com o Govet·no do Estado, providenciar ão para a effectivação de to-
das as garantias, quer no que respeita ao serviço eleitora l, quer no 
·que co~cerne aos direitos individuaes, promovendo junto a o Governo 
da União ou do Estado, como convier, as medidas reclama<las; 

·5°, ·esta situação perdurará até que a jujzo do Gover.no Federal, 
se tornem dlspensaveis as ,gwrantias especiaes inuicadas, por ter en-
trado a situação do Rio Grande na definitiva normalidade ; 

s•, logo que seja declarada a paz, o armamento das tropas re-
volucionarias será recebido pelos officiaes uo Exercito que forem 
para isso uesignauos. Os Corpos Provisorios que forem mantidos, 
depois de .pacificado o Estado, terão um caracter policial e poderão 
ser or,ganizados militarmente; 

7o, o Governo do Estado solicitará .da Assembléa dos Represen-
tantes autorização ,para relevar quaesquer di reitos de contribuintes 
que tiverem pago a nteriormente ás autoridades revolucionarias, desde 
q ue esta:> tenham feito a arrecadação de conformidade com as leiA 
e r egulamentos do Estado ; 

8o, as requisições feitas de contribuições de guerra, impostas pelo!! 
revolucionarias, serão satisfeitas, bem como indemnizados os darr.'nos 
causa,dos a ·par ticula res de qualquer facçã o; o Governo Federal se 
responsabilizará por esses pagam entos, nomeando uma commissão 
d e arbitras, com·posta de um representante seu, de outro do Governo, 
do Estado e do Exercito dos revoJ.ucionarios, para o fim de examinar 
a procedencia e leg it imi-da de das <reclam'ações e avaliação do quantwm 
de ·Cada recla mante, e marcará para isso prazo para a apresentação 
de taes reclan>ações ; 

9•, a general .Setembrino virá pessoalmente a o Esta do. afim de 
assegurar todas a.s garantias indicadas. 

Finda esta leitura, decla rou o Sr. Ministro da Guerra, para o 
fim especial de constar -desta acta que estava a utorizado a affirmar 
que o Governo Federal se compromettia a pôr em acção toda a sua 
boa vontade e attribuições constitucionaes, p ru·a que as eleições !e-
deraes sejam' adiadas para Maio. Com relação ao sexto . numero da 
clausula decima, é pensamento do Governo do Estado conservar, com 
caracter ·policia l ,organizados militarmente, apenas os corpos prov1-
sorios a ctuaes que .forem julgados indispensaveis para o policiamento 
e segurança publica, aproveita ndo n elles os elementos que possam au-
xiliai-os n a obra de paz e confra ternização que vai ser iniciada, e 
mais a inda, n ã o só o Governo do Estado como o Governo Federal as-
sumerr.' o c om·promisso de que serão afastados dos respectivos car .. 
gos .quaesquer funccionarios ou agentes de autoridade que, co!TI actos, 
pretenuem tornar inefficazes e s garantias asseguradas no presente 
accôrdo. Tendo ficado sciente do estatuto, decla rou o Dr. Assis Bra·· 
sil que la n çará uma proclam ação, aconselhando os revolucionarias a 
deporem as arm as, de conformidade com este accõrdo, retira ndo-se 
para os seus lares confiantes nas garantias que offerece o Governo 
Feder al. Para constar e pro-duzir os devidos erfeitos, foi lavrada a 
·presente acta por m im, t enente-coronel Lafayette Cruz, servindo de· 
secre tario, e assignada pelo general Setembrino e pelo Dr . Assts 
Brasil, ratificada em terr. 'po opportuno pelo Dr . Anton io A ugusto Bor-
ges de 1'.1l8deiros, J'residente do Estado, e della extra hidas •:lua s copias, 
a uthent ;cas e dactyiogr apha das, pa ra ficarem um ·em poder do Dou -
tor Borges ide ·Medeiros e outra no do Dr. Assis Brasil . 
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Tunto ao protocollo da pacificação foi lavrada a seguinte acta: 
A's dezesete horas odo dia quinze, no salão de honra do Palacio da 

P.residencia, presentes as autoridades e demais pessoas que esta sub-
screvem, foi pelo Dr. Borges de Medeiros assignado o protocollo de 
·pacificação do Rio Grande do 6ul, apresentado a S. Ex. pelo major 
Euclyodes de Figueiredo, official de gaJbinete do Sr. Ministro oda Guerra, 
representante do Sr. Presidente da Republica na mediação amistosa 
para a cessação da luta. Para constr, lavraoda a acta será por todos 
ssignada. (J. C.)" 

SESSÃO DE 2·6 DE DEZEMiBO.:W 

O Sr. Moniz Sodré: ("')-Sr. Presidente, o Senado ouviu, com a aUenção 
.que nos merecem semp<re, oS" dnscwrso.s ultimam!Emte ;p-rGferid:Os nesta Casa 
pelos n ossos eminentes coUegas os S·ns . Senaodores Barbosa Lima , Bueno 
Brandão e .Alntonio Mt:miz, a respeito dos tristes aoontecimentos que se v.ão 
desenrolando .ean ll.OSS"o .parlz, mor.talliaA'Lo n as trêvas sinis tras dessa noite 
-eterna, die um ·s1tio tonnenttoso, que não só vae sepultando os ma.i.s sagrados 
direlltos dos nossos •Concidad.ão·s, si.não a inda que vae conspurcando, na 'h'Y-
perbro.phia irmn{ensUTavel dos seus effeitos dehrantes e nas gigantescaJs pro-
jecções do s•eu alonga m·ento, pelo te:mu::>o afóra e pelo espaç.o a dentro, vae 
.oon.spu11candio as oonas tradiçoos da nossa patn:C:a·, e ultrajando aimda o p;ro-
prlo Go'Vleii'no, .que dessa 1'árnla se confessa e :proclama :incapaz de dirisgàr 
um povo livre, incapaz de Ee mant er no pocler, SleiD a confiscução vio·Lenta e 
.crimlinosa de todas a,s lilberdades rp.u blie3JS .. . 

0 SR. ANTONIO M})NIZ: - Apoiado. 
O ·SR. MoNiz SODRE': - . .. sttio ignominioso·, Sr. Flresidente, que jlá terúa 

.tambem doohonrado o nosso po;vo e a nossa rn.ça si não tivesse .provocado, em 
todas as classes S"ociaes, essa form:davel reacção, í!Ue se alastra de norte a 
·sul da Republica, como uma explosão de brio, um clamor d19 justiça, um 
.anhelo de Hberdad.e uma a:Efinnação solenne de di,"''lidade n acional, uma li-
ção severa contra as m ·tserrias de um·:c pol :tica, que, já tendo arruinado moral 
e materialmente o paiz, provoca o odio entre irmãos, a luta fratri-cida entre os 
no,S'sos .concid!adãos, a ·vTi.ngança que ss 1oeva, que se exalta e se exasper2.•, .pela 
-delação-, pela calumnia, pelo•s to•r:mentos, 'Pelo sangue, pelo llJOrticinio, ;pelas 
U:esgraças dos nossos conc-i-da-dãos, arrastamdo cc Nação aos holl'rores da ·g-uerra 
eiviJl e !!!OS perigos das rBi]).resalias internacionaes, na realização saJtani.ca U:a. 
obra llelfa•nda da a narchia, ·do 'Ulipendio, da deS"agregaçãJo nad.o.nal. Os !Pro-
jectos, Sr. Presidente, a ·que ~cabG de !I'ef.e:t"ir-me, o primei-ro, do ,preclaro 
SemadDir pelo Amazonas, •relat:ivo a amnistia am•pla, em favor não só daquelles 
que, :na justa excpressão de S•. Ex., são oo reiv~ndicadores da ordem cons'!Ji-
tucionai em n.osso paiz, e se revolta·raJrn em nom-e dos sagrados direitos de 
in=reiçáJo, como, ainda. em beneficio do·s verdadleiros res'IJ{lUlsa'VI8is !Peila situa-
ção que ahi está, os nossos dirigentes reformadores violentos da Constituição, 
a golpes de Estado e o segundo, relativo a suspensão do estad o de sitio, que, 
COinQ acabo de obse,rvar, tem sid'o a vergTO·nha e o vili<pend·io da politka aotual, 
es·se.s dous projectos estão a erigir os nossos se:nti:memtos de .patrioltii·smo e 
.de humanidade ·uma série de conside rações q,ue fan'Ci op-portuna,me nte, sob 0 
&EY'.l aspe:oto llliOral, político e conS"ti-tUC!i'onal . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



-172-

O SR. ANTONIO li{ONrz: - Enltretanto, n enhum des·ses · ;proj•ectos teve an-
damento n a Commissão d e Constituição. 

o SR. MONiz 'SODR'El': - ••• mão m e referi, neste momento, a esses aJS-
sumptos que já , de<v-er:iam ter occ~ado a attenção do !Sen:W.o, .porque neste 
momento an!l'Ustioso q.ue rutravessamos, outlros o;bjec1:1ivos me trazem á tribuma 
de natureza ainda mais. urgente e, soibre os quaes, me é im•possi-vel sHenciar 
sem desertar aos mais comesinhos dos meus deveres. 

Nã.o v-enho d~ooutir -tanlbem neste momento o estado de si·tio pelo seu 
aspecto constitu cion a l, a respeito das causas que o determinaram; n ã o ve-
nho accentuar, evidenciando mai·s uma vez, a evidencia da inconstiltu cionalida-
de ma:nif.esta do S<itio I(J·reven tivo, these que -já tive oocasião de aq-U!i desen-
volver com exuberancia de prorvas esmagado>ras -não só em face da lettra e· 
ll-o espírito de nossa Constituição, como ainda em face das interpretações au-
thenticas e autorizadas dos mais notaveis constitucionalistas brasileiros, e 
das p-roprias tradições historicas e 'PQli.ticas do nosso ·paiz. 

Eu J'á fiz I(JilJSSaJr, de uma feita, aos olhos dos me u s dllustres oo.Jlegas a de-
monstraçã,o .dJe que a letJtra e o esp:ilrito da Co•nstituição 'boralsaeira não ailmit-
tem o sitio prerventivo, porque essa Corustitu~çã,o dedara, em todos os artigos. 
que lhe são referente, que o sitio só póde ser decretado n a emer gencia de 
umâ· grave commoção intestina, que ponha a patria em imminente perigo . 
São, portanto, necessarias actualidad~e de commoção intestina ou guerra es--
tra nge ira, .e rlmminencia de perigo 'P!lira a R epublica. 

•Citei a o[>in.ião doo tres mallio'I"es ju1·iscon sultos brasilei.ros que, unan.lme."-
e un:iformes, GJssegura.In que o sitio .preventivo é uma ruberraçã,o no n osso di-
reito co1Ils1:dtu cional; li entiW, palaJW'aiS de João B arbalho, Aristides MUton e 
Ruy Barbosa, que alliam á sua capacidaJde de .grandes j-urisconsultos a au-
tnri-dade incontestaJVel de membros da Assembléa Constituinte e, portanto. 
depositarlos do ,pensarne!llto dos IegtLsladores qUe elaborrura.In a nossa mag>na 
lei . 

Adduz1 O'Piniões de o-'utros esoriptores e, entJre sUes, BedJro Lessa e 
E-pitacio iPessõa , .tam•bem este ultimo m€1Inbro da Consilitu~te brasileira. 

Não venho, pois, discutir, Sr . Presidente, o ~Bstado de sitio, preventivo, 
não venho, ainda, aocentuar o que ha de vergonho·SIQ. ~a a nossa dvtil·ização-
e attentatotia <á nossa magna J.eh, a dleoretação do estado de .sitio .por dele-
gaçãô inconstLtucio.nal. ; porquanto, o sitio, que abli' estiá, é U!IIl producto ex-
puno <l orimlinoso de uma autorização (flrancarrn,emte i!llconstitudional e !POli"" 
isso m esmo nu.ila, que o Con g>resso de u ao Governo doa. R epUJblâca . 

Eu ruppello .para a coiilscie!llci-a juri'dl:•ca de meus hoiil:r:W.os ooUegas, afim. 
de que elles rrne d~gam, si, em um ·regime.n eoonstituciona l como o n osso, Ull11 
regimen de poderes limitrudos, de funcções proprias e definidas, é possível a 
monstruosidade da delegação de fa,culdades estP·eciaes de um para outro I(JOder. 

E não se venlla dizer .qu eo sitio por del•egação, que ahi está já teve sana-
da a s ua inconstitucionalidade com a lei , votada pela C'a.Inara e p elo Senado, 
approvando a decretação id-essa medida odiosa, porque seria um disparate em. 
ma;teria juridica e um ruttenta,do ao senso oomlmum, a lguem affiTinar que, não 
tendo o Congresso attribuição constitucional Para delegar a attr ibuição de· 
decretar o sitio, •tenlha a at.trobuição 'Para decretar a •oonstitucionalidade da 
delegação incomJstituC:·onal; fÕtr<a <como si doissessem10s que a s omma de duas 
inconstiltucionruidades co!lln~ve.ntes :póde p>roduzilr um acto constituoiOI!tal. 

N ão venho ainda, Srs . .Senadores, referir-me ás' vergonhas maximas· des-
ees sítios cla ndestinos, tdesses sítios -por antecipação, desses sítios-cila-
das - em q•ue o pod-er IJ)'Uiblico se coiloca de to-caia p·a;ra sul'prehender a bôa 
fé de seu-s concidadãos, quando s rubemo'S que si ha le i -que em todos os povos 
cultos do mundo. exige ampla, maX'ima e absoluta ·divulgação é ex<~JCtameonte-
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a lei que SUS!IJende as garantias constitucionaes, c·hegando ao ponto de todos 
os escriptores que se occupam da materia asseverarem que a lei que sus-
pende essas garambias não só deve ser pu,blicada no Diario Offioial, como em 
todos os orgãos da i~Il'prensa do lo1g ?.a- orul:e !oi eiJa deca-etada: e ainda que o 
p.rooprio decreto dlo ~itio deve estabelecer no seu corpo, expressa e e~pl1cita:. 
mente, quaes as garantias constiltucionaes ·suspensas pela medW'a exce.pcional, 
para que se furtem ao governo os excessos do arbitrio e se amparem os con--
ridadãos contra as su~prezas e emboscadas da política miseravel das vinganças 
p·essoaes . Mas, S:rs. •Senad-ores, que ro neste momento accentm.a.r, .para que 
vejam bem os meus collegas atê onde vae o gráo de justiÇa contida nas pala-
vras do eminente r epresentante id o Amazonas, quando classilficou de crimino-
soso os detentol'es do poder, estendendo so'bre elle o manto misericordioso da 
amnistia ; quero demonstrar á saciedade que em,bora estivessemos em pleno 
regimen KJ:e um sitio .constitucional, q u e embora essa medida excepcional t~
vesse sido decretli.da de accôrdo com a s exigencias da Magna L ei do paiz, os 
actos do gO'Verno são de tal fôrma contrarias á legislação brasileira que o hon-
rado chefe da Nação por varias vezes tem incorriô o em .crime de responsabi-
lidade, autorizando ou amparando tão monstruosos attentados. 

Não .p.recllso lembra r aos meus collegas .que e u poderia este instante, tra-
tando das varias e mult9.plas dout·rinas que teem surgido a .respe~to do sitio, 
zynthetizar todas em t.res ga-up.os distinctos. Podel'ia accentuar que, em ma-
teria de sitio, existe a doutrina que chamarei dos ultra -Jiberaes, a. da.queUes 
que afi\i.rmam que essa meddd;a, é sema:>re conde~nnaNel, s·ejam quaes forem 
RIS drcumsta.ncias, se-jam q,uaes !orem aJS necessidades oo Poder Publico, 'Por-
que esses granides espírito sque veem illuminando a sciencia politicft, , atr avés 
de dezenas de !3JI1nos, observaJm desde o seculo passaào que as socieda.des bem 
organizada teem seffiiPre no seu apJparelhamento ']JOlitic o, nas suas leis, nos 
seus codigos, IIliOS seus tribunaes, na sua 'POlicia preventiva e repressiva, os 
meios effi·cientes de m a nter a autorida.de sem confiscar e usurpar a liberda de; 
e que a confi.scação da Iibe·rdade nunca poderá ser legitima, mesmo em nome 
do principio da ordem -ou da auJtoridade, .porqu e a autoridade sõ existe 
para manter integro o respeit-o á liberdade. A f·uncção pr.ecL.pua do poder 
publico, a r azão de s·er dos Governos está exa.ctamente ni.S'to: em ma.nter in-
tegros e invioiaveis o·s dire1~os .fundamentaes de seus concidadãos. E toda a 
vez que um Governo se se te na necessidade de usurpar a Hbe.rdade para 
manter o poder, esse Goven o bem decretado a sua illegitimildade. 

N ão estou, S'l\S. 1SenadJO'I·es, fazend-o {ll:sser>ta<;}ões m,a.is ou menos te nden-
ciosas parru impressionar •O S m<eus ooU~gas. Poderei mostrar, em rapida syn-
these, que os maiores opensadores, os mais fervor-osos a.mantes da liberdade, 
teean semp•re proclamadJo e ssa doThtr~na. :Oommemrt:.ando a celebre :phra.se de 
Montesquieu, de que "o u so dos povos m a is livres da te r ra faz acreditar 
que ha caso,;s em que por a.lgmn m om-ento é mistér opôr um V'êo sobre a li· 
berd.aJde, como se cobrem as e statuas dios Deuses", obje"tou Lab-oulaye que 
" não ·ê verdade que a proscripção da Uberdade seja jám.alis legitima:, pois 
nas situações ma is dtt'ficeis o .pode r vubll.i-co '[)'6de defender-se por le is e sen-
tenças regulares: no fundo n ão sevela a liberdade, v iolam-n'a, e, violondo-a, 
matam-;n'r3J". 

Gonzalez Calderon .que, com .ser um dos maiores constitucionalistas ame-
ricanos, não ac.ceita essa doutrina em todas as suas consequencias, assim se 
manifesta: (Lê) 

"Aind'fll n estes termos tão -restrictos que a reforma de 1:874 deu 
ao estado de siti-o, consrt:itucionali-s<tas de nota como Jorge Huneeus, o 
com'ba.tem e :pred:i.zerr. sua. com;plata 'desa'JlropTüação: 

" E' seguro •que ella desa.pparecerá .por completo do nosso codigo 
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fundamenia;I q:uamdo chegue o momento de .discwttr tranquil1a.mente 
sua :r-tlÍOi!'TII'ól. ~ • . • "esbá dr>reml.sshrelmente co.nde.mnad!o em.tTe ,rrós O'U-

tros". Por ou•tra J)a.I'OO, - 'e isto ê J:J:Jai-s demons.trahlvo do doesp·rooti.gic 
em que o e•stado d>e sitio·. temi cahido no •Chile, desde ha .meio s.e.culD -
não te'm lamçad!o mão delle durante as .guerras de 18·65 e 1879, e •Serr, 
embar~o "a ffilep.uolii•ca Item .podido defender co.m inte::reza seus <J.i-
reitos por enllre o jogo liv:re de .seu m.ecanismo .regular e ·consti•tucio·· 
na!". Exoceptu:::'\ndo as medh1a.s aJdo:ptadas durante a crise ,.revoluc:o-
naria. de 1891, o'bserva .oUitro auto.r, só rum;a. vez, em 1894, .se decretO·\. 
o estado de. s1tio em virtude de commoç·ão inrterio.r, fazendo-o o Pre-
sidente da Repw]}li.ca de accôrid'O tcam o •Conselho de Estado por en-
coiDltrrur-se encerrado o Oongre.sso" . 
(Gon.zalez Calderon, nerecho Oonst.,ituoi;onal Argentino, II, 251.) 

:E? o grande cornstitucionwlista Al-co.rtal, que tarru]}em é inswspeito, porque 
() f'ltl:; nas .suas Jllmttações oanstttwc.ionaes, a;ssim se manifesta: 

"·Sem em~bargo, e ai·ruda nos termos limitados do regimen con-
stLtuc:o:nal, a suspensão da,s gaJ!'antias constituciona•es, :pelo modc.. 
pw que o faz 0 estado dJe sitio como temos defendido, não tem goza<lo 
sympat'hias". 

As garantias que con'side.ramos estar mais a-cima das leis, - dizia Pi-
nheiro Ferreira, um dos .publicist as mais liberaes da Euro.pa, - essas ga-
rantias que estã:o a iguaJ .distancia do poder do Go·v·erno e dD Congresso, 
são as que chamamos condições essenciaes á segurança, ã,' liberdade e á 
propriedade . " 

"Elias pod·em ma nter-se, obser·v:ar-se em todas as épocas, em meio das 
mais violentas commoções da m e S:ma fôrma .que em momentos da ma.iDr 
tranqu1!1lidade. Pretender .que os diques c on'struidos para conter O· transb'Or-
drunento das ag.uas devam ser demolidos ·p·recisamente qua ndo a enchente 
id.os rios e o impeto das torrentes se fazena mais ameaçadoras, .é uma dessas 
ex.travagancia s, que s'6 se podem attri-buir ao delírio·". Na:s côrtes ihespa-
nhDlas, ao discutir-se a -c'Onstruucçã o de 186 o a.rt·igo que esta]}elecia a fa-
culdade de suspender as garantias constitucio•naes foi objecto de largos e 
interes·santes debates, em ;que toTIJJaram plllrte os •Prin<Cipae's oradores, tanto 
a favor c-omo contra; e na America, entre outros escriptores distincro·s, Las-
tarria, occu·pando-se ·da Constituição chilena, dizia eni 18.5:6 que "esse ar-
bitrio importa um ata~que ás instituições poJiticas, é uma nega ção dos di-
reito's que a Constituição ga,ranrte, é uma verdadeira inconsequenda dD syis-
tema constitucional, -p.o•rque é m ais ifacil o abuso do que o bom uso de umá. 
medida tão perigosa e t ão contraria á estabilida de do princi·pio constitu-
dona l, e acce~ta.m esse arMtrio a.s· const ituições verdadeiram.ente Hberaes, 
deixamio a observ;ação da ordem ás le is ordi-narias". Na Republica Ar-
gentina não têm faltado, como não faltaram depois, opiniões adversas ao es-
tado de sitio ... 

Assim, quando em 1862 ti·nha lo.gar no CongressD a primeira discussão 
sobre estas materias os motivos de commoções interiore-s na provinda de 
Corrientes, a faJta de con 'si.stenda nas idé a s já se manifestava em quanto 
á. sua bondade e á sua efficacia. O Dr. Elizalde dizia: "cA declaração do 
estado de sitio não está. bem determinada pela Constituiçã:o e tãD mão uso 
se t em feito desse meio que só dizer-se a paJavra é d-izer-s e ;que uma pro-
víncia está ameaçada do's maiores males e oalamidades. ~.ntretanto a de-
claração do estado de sitio é sómente prejudicial e ·com eHa se tem feLto 
:as mainves vi-olações e males. O Dr. Alcina disse que sempre se oppoz á. 
deC'.laração do estado de sitio porque... não sómente essa m•ediida corri'ple-
tamente tnurtil, nãD ·sómente não augmenta em um apice os recur'sos ou 
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meios com que conta o governo para conter uma commoçã() interior, si nã() 
. tambem é prejudi-cial .sob o aspecto do credito do paiz no estrangeiro . .• 

-o effetto mo~al ha de ser o mesmo, que é inf.luir, incrustar no espírito na 
nação a doutlina, que reputa inutil, quando não perniciosa : o exercício da. 
faculdade de declarar o estadc de sitio. " 

ü Dr. Rayson escreveu: "Sempre foi opinião minha que o estad() de 
sitio é inutH p'o!r inef1'icaz ou é pernieio'so quando levado a eHeito." O Dr. 
]!rigoyen ·: "o e'stado dB sitio, originaria de épocas r emotas, em que a liber-
daue e as garantias não 'representavam, como hoje, o ról de primordiae s ele-
mBntos da felici.dade social, se conserva como uma faculdrude tradicional, a 
cuja suppressão, a.spiram os que anhelan1 vêr realizadó solidamente o go-
verno da liberdade e da democrada, que o sol de Maio debuchou no hori-
zonte da patria" . O Dr. N avarro Viola chamou uma faJtalidade ao estado 
de si tio e a convenção de 1870 comparou o estado de sitio com o mor-
monismo que este não ré tão immoral ·comOo aquel1e. 

Estraüa combateu o estado de sitio sob o ponto de vista philosophico 
e jurídico; si lEmili() Alvear o chamou o ultimo r ect' ugio deixado á ·dictadj.ll'a, 
:um estado de medo, d·e cumplicidade ou de impotencia do governo . (Las 
ga1·anti.as constitucionaes, 150·, 153). 

Ninguem ignora, Srs. Senaüores, a celebre phrase de Cavou r: "O pri-
meiro imbecil que vier go.vernará com o estado de sitio•" . 

Ruy Barbosa, que aliás teve a ·s.ua <responsabili<Wde Ugada a todos os 
sítios declarados no paiz, com excepção daquelles do ~'-''<.triennio Hermes, 
disse: · 1: 

"O estado de sitio é ·uma instituição condemnaJda; é o cancro do regi-
meu r.epublicano. Ha de liquidai -o, s i não fôr extirpado pür uma re;visão 
constitucional. Ou •esta instituição desapparece do seio d l!S nossas institui-
ções, ou teremos de voltar a outro regimen, si não desapp·arecermos no seio 
da anaJrcbia e da diotaüura. " 

E Coelho Rüdrigues, já em 189·1, assim manif.estava, declarando solemne-
mente: "Emquanto não lfôr l'egulado por lei o esta do de s itio, eu não O· con-
cederei a governo nenhum, ainda que o chefe des'se governo fosse meu 
pae. " 

Srs. Senadores, conforta-•me, a consciencia, não t er dado nunca, em ·13 
annos de vida parlamentar ininterruprta, nesta e na o0 utra Casa do Con-. 
gresso Nacional.., nunca ter da;do o meu voto a uma lei de estado de sitio, 
nunca t er dado !O meu voto para •que sob pr.etexto da manutençãQ da or-
dem, •praticassem os goverr:.os desalmados a série de attentados innominaveis 
que tanto teem envergonhado a Republica, em abusos successivos que cres-
cem de dia para dia, acompanhamlo a extensão desmesura da que vae to-
mando essa medida, que já conta üinta meze's de existencia e se alastra-
por mais de dous terços do territorio nacional. 

Bem sei, •Srs . SenaJdores que nem todos os nossos c-cHegas applaudem 
-em consciencia es'sa m·edida; sei mesmo que milites delles teem feito o seu 
·protestQ contra as delong-as <de um sitio indeter.minado no tempo e no es-
1)aço e .sentiram a obrigação de manifestarem, mesmo de longe, no estran-
~eiro, a sua opinião. Ent•re esses, pode ria lembrar o nosso eminente collega. 
e preza amigo, Sr. Antonio Azeredo qu~B, em uma bella pa gina de patrio-
tismo e devoção á sua propria consciencia, protestou de longe, da E uropa., 
contra o estauo de !sitio decretado por oito mezes, por ·um governo a quem . 
·s. Ex. prestava o seu le'<lll apoio. 

0 SR. ANTONIO AZEREIDO: -E' ver.da;de , 
O SR. MQNIZ Sol>RÉ: - iDizia e u , Srs. Sena;dores; que poderia reduzir a 

tres todas as doutrinas a respeito do estado de sitio : a p1imeira, a dos ultra-
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liberaes que ,condemnam in li1nine essa medida execravel; a. segund·a, a do's 
liberaes, que aJdmittem o estado de ·SiUo como recurso ultimo de salvação 
nacional, sitio de naturel'la sempre -repressiva, e s6 suspendendo garantias· 
r-eferentes ã. liberdade individual. 

Devo accentuar .Srs. Senadores que essa d'outrina do sitio méramente 
repressivo, é a doutrina de nossa Constit~ição, como foi a da Constituição 
Imperial e sempre seguida por todos na Republica . até 1914, que assignala 
o primeiro sitio sob ·caracter preventivo, porquanto os sítios anteriores, de· 
1893, 18-97, 1904 .e 1910, todos elle's foram cecretados em face de commoções 
que estalaram em .nosso paiz. 

A terceira doutrina, a que eu C'hamarei dos radicaes, é a da;q,uelles 'que 
não s6 ad'mittem o s itio preventivo, como ainda sustentam que as medidas 
coercitivas abrangem não s6 as pessoas como ã.s cousas, não se referem· 
simplesmente aos direitos individuaes de liberdade, mas a'lcançam varias ou-
tras garantias individuaes . 

•Mas, Srs., q'l.lero acceitar, por luxo de argumentação, a theoria mais. 
radical, mais absoluta na sua interpretação a respeito dessa med~da excepcio-
nal para demonstrar que mesmo sob os auspícios e s ob a protecção dessa 
doutrina odiosa, o.s actos do Governo actual são verdadeJ.ros attentados, porque 
ella repugna, não ,s6 ao sen so jurídico, como até ao senso moral da colle-
ctividade humana. 

O's que sustentam o sitio em toda a sua extensão não a:f!fi.rmaram. 
jámais .que nelle estivesse contida a facculdadB de con!l'iscação- da proprie-
dade privada. Os que af.firmam :que o sitio se estende ás pessoas e ás cou-
sàs estab·eleoom ,que o respeito á propriedade se mantém inviolavel na sua. 
essencia. Apenas não é o mes-m·o o processo de que lança mão o poder pu-
blico para a.poderar-se dos objedos a1heios que lhe não' necessarios. 

Mas, S1's., não ha direito em sociedade bem organizada que -não tenha. 
as suas limitações legaes. O direito de .propriedade tem, mesmo, restricções 
constitucionae's em época de paz. E todas as vezes que ha conflicto entre 
o interesse indicvJ.d·ual e o interesse collectivo, o sen'so j·u-lidico .dos povos 
cultos desco.bre f6rmulas para concital-os de accô11do com as convenie-ncias. 
reciprocas . N6s .sabem·os que o instituto das desapropriações por utilidade 
publica, quB ·é uma medida legal, mesmo em estado de paz, existe em todos. 
os -povos civilizados do mundo. 

Em tempo de sitio pôde admittir-se maior arbítrio ao Governo, indo. 
mesmo além da desapropriação por •utilidade publica, mas esse arbítrio não 
pôde exceder a.quelle ;que tem o Governo em estado de guerra, contra os-
proprios estrangeiros vencidos . Po.rque, mesmo ah{ não ha escriptor na. 
actualidade, internacionalista ou conSititucionalista, q,ue a.fftrme quB haja. 
um direito de confiscação ou de expoliaç;ão dos bens particulares . 

A differença é que em tempo de paz. rege o instituto da desapropriação 
por utilidade publica, e em tempo de gue1'ra rege o instituto da re:quisição. 
Mas, Bm quB se distingue a requisição da desapropriação ;por utilidade pu--
blica? Serâ por ventu,ra que a rGquisição viola o respeito devi-do á proprie-
dade privada? Não porque erh ambas as hypotheses o poder se o)Jriga á. 
indemnização. Inàemnização prévia no caso da desap·ropriação, indemniza-
~ão posterior no caso -da requisição, mas sem.pre indeiillil.Ízação. 

Comprehende-se que em um estado anorma,q de guerra não haja tempo 
matBrial poo:a os processos demorooos das avaliações, nem possi·bilida;de de--
pagamentos â vista e por iss o o poder publico se arroga o direito de, me-
diante reci'bo, faze ra réquisição da pro.prieldade a1'im de pagar em tempo. 
opportuno o seu justo valor. 
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Mas, :Srs ., ninguem admitte que, quer pela desapropriaçã-o, quer pela. 
r equisição, mesmo em tempo de guerra, ninguem admitte que o Governo 
possa lançar mão dia ,proprtiedaJde aàheia, senão nos ter>mos estrict:os e absolu-
tos da necessitdatle, rque deila tenha o· poder il)Ubli<Oo. 

Só se desavro;pri•a, só se rrequisita ··quando o ;poder publico tem necessida-
de imprescind'ivel do objecto req·u:i.sitado. E todos os oonstitucionalllstas que 
se referem ã. acção dio pdde!r l];}ulblioo, .no 'lliSO doosa !fa:au~dll!de não só no estado 
de sitio · com.o no estado de guerra, ootatue.rn que a oond~ção primordial para 
a Iegti.tim[daJde da requisição é que seja elJa feita por n€1c,essidade do Governo 
e para 1Lso delle, ;pol'que não \Se pó.de d'aiZer em nome do po:der publi<co deSa!PrO-
pr~açã.o e requisiçãJo i!) ara uso de tm~ceir.o ou satisd'aç"ão de od'ios. E as nossas 
leis consagram de tal lf6irma esse fPà"indipio lque estrubelecem dever voitar ao 
p:roprietario contra quem se fez a desa-propriação, o objecto desapropriauo 
que j.á não é mtais n ece:ssario ao poder pubHco, si o r.efer1do p.ro:prietario 
quizer ccmservru>-o pelo prego da iindemn.ização que r ecebeu. 

Mas •que faz no ·momento actual 10 .nosso Gover;no ? Eu não quero lançar 
·09 olhos pa.ra o especta.culo s:i;IJJistJ.,o ·e & ·loroso que se des'enroJa. nos c·a.mpos 
.sanguinolentos da guerra fraJt:l'liCida, !Pela v.aJStidão immensa d!o nosso territo-
rio; mas, em .ple;na Oapital ~ R epub11ca, em lfruoo do escol da civdlização bra-
sileira, nós vemos q1ue o Gov.errno do ISr . .AJJ.-,jiliur Ber<Il!a!rdes se a!-r.oga o arbí-
trio de colift.s'car b e!ltS dos s'eus a,dversacios, •Pciis que em tanto importa o 
.d'echamento força,do e violento dajs .od'lfi:cina.s de tra.ba~ho, o que c o!ltStitue UJID 

attenta.do á pr.oprieda\:le, .e . r·epres.enta t!llmbem um oatten,trudo á Uberdade de 
trabaJ'ho. O Governo põde r€!qujsi1ar ·um jor.naJ .si, opo.r e~plo, necessiita, 
para u so delie, da.s .surus of•ficinas, dos seus rprelos, do S€1U material. Mias o 
Governo não ;põde f~llhrur .o jornal, porq,u,e :fe!chando-o p:rova exuberante1nente 
11 ão preciosar delle , 

Tran•candJo o jorn:al, impedindo .o fl.l!nooionamento das sua{s officJin:a.s, dJá 
a prova m.a;ter.ia.r!, indisClutivel, 'eviCLentissirna, acima de qua;lque r oontestação, 
de que es:;a mJEidk!a não d'·di tamruCLa !Por iil!E"Cessid:ade pmbl·ica, p.or.que o Go-
verno t anrt:o della.s não pireclisa. .que dellas .não se u-tiLiza. 1il não tendo n ece,; .. 
.sidade dellas, foi po<.:ú,tivamente lillegitinla a sua acçãJ.o, um V1erdadeiro atten-
ta;do contra a propriedade .a~lheia . Ahi •ElStá, Srs . .Senado·res . Nós te.rn.os, n::~ 
facihalnento do Go1·reio da Manhã. ucrna deanoillSt:r.ação evid,erute, ca,paz de con-
vencer os mais cegos dentre os .cegtos, por fauta até de appa relho visual, · de 
.q ue o Governo estâ. lanQando mão de m~CL!'iaas u1tra -Vi..o1e;ut:as, que nem em 
estado de guerra estrangeira a lei perm1tte. E não -é s'ómérute a re~Jeito dos 
jorrra.es. Poderüa ainda, n este .partlcuwa!r, trazer ·ao Senàao o qÜe dizem Illota-
veis escrirptorei,S, sobre o dii'l'ei·to de ;prdPrie.dade, em estado .de sitio. Não pre-
ciso lembrar a.o !Senado •que Alcor.ta é um dos g·raildes consti!::ucional·i..stas 
am.eri:canos . Vou ler o que eHe diz, no .seu notavel •tratllldb Las gara,ntias CD'l!.· 
.stituoionales, :para mostrar rcomo eHe, que .aJdm·itte irunga .somrna de a1'1Jit.rio 
.em materia. de e<stado de sitri.o, condemna !Lorma;lmente esl>es attentados c1001tra 
:a. proprieda.d.e . 

Diz elle: 
"Durante a ilJl'.es~denlcia de .Sarmiento, o Ministro do Interior, 

D:t-·. Y.elez Sar1sHeld, o rda :b~Mla, Dr. Gorosüaga e o da Justiça, 
Cu~to e Instl1Uicçã.o IPubloioca, Dr . A veJJaneda .soustenta vam em geral 
aquellas idéas que, concordando com as . suas opiniões, o Senador 

Raw.son hllus:trava, dizendo: " ... A ro€\sveito , pol'ÉID!, das cousas e ga-
r<llntia il)erd'elita d<o direito de propriedade fica Iimli:tada, tratando-se 
da guerra, e não póde ser de .outra maneil'l{l.. Este ponto está lum!ino-
tSam.ente tratado em um auto.r norte-americano •q'Ue acaba. de escre-
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ver um ·livro e iloi mandado trad•uzir rp.e1o 'Congresso. EHe diz que as 
autorddades nacionaes teem o direito de tomar as •Ciou.sas por do1JS 
motivos: pt>imeiro, pm,que necessita dellas; 1se.gundo, . ~~ra que nãn 
caiam €<IU poder c1o tnim1go; ~ tqruando diz tomar é desde Logo s:em 
a Jindemn.izaçruo prévüa." (1252) (AIICorta, Las ga1·ant-ías constitu-
cionales.) 

CPort·anto, são duas a:s condições essenciaes: ~ ou ter n ecessidade da& 
cousas ou evitar que eHas caiam ilnl ;podelr do inim!igo, ·em caso de guerra 
estra ngeira . 

o p·r O!Ptli-o Aristides ;M'ilton diz1a, ~oontu_ando -que a pro[Jriedai!e s6 pôde-
ser to?nacla parr-a .ser 1tsada. 

(Lê): "De ma n eira .que, por exemplo, a mviolabilidade do segredo da cor-
r.esponden.cia e a do dorn.ielilio se SUS[lendem, como se .suspende a IP·ro·prieda.de, 
-n'<> .sent·ido de !POder esta s.er tom.a.da e usada, sem pr·évla inde.m...-üzação, na 
vlg.enc·ia do estado de sitio". 

São d e Fio.re as seguintes pailavr·aJS: 
(Lê) : "Não ·rudm,ittlirrnio,s n enihuma exlcepção· á regra g.e•ral de que a espo-· 

~ia~ão forç,a:da 10ontra os •p.a.rticurra'l'e~ do q>tre J.hes rpert ence é por s•i mesmo. 
um crime e não ,pode.rda jámalis se r rperm.ittida durante a .guen-a." ('Pa,g. 231, 
P asqua.Je Fiore. Nou:veruu Droit Intermational Public, voil. 3.0

) 

Excusa , Sr. Presidente, corrtinuar a >faEer c itaçõ'es para evidenciar a eV'i-
dencia; eu poderia juntai-as a rodo .para a dem-onstração desse asserto; mas· 
o que eu quero ooixar desde jtá ao::ientuado é que, admá.ttindo-se mesmo a m3Ji!l. 
coercitiva e vex;a,tmiia das ·doru.tni•Illllis solb're o estado Ide s itio, nã o se p6d~ 
j·u.stifi~ar o fechamento dos j.or.naas, ·que impo•rt.a, a.Jém da cowfiscação da, 
,prorprieda.de p~'Ívatda, •em um attentaldo á lihe·rdalde de- trrubru!hu que é um. 
dJ.reito que se não pe1·de e m eetado de sttio . 

Já ti've ·Ooca.slão, neste r .ecJnto, de f:~.z·.,r longaE ~on~.idera.<;ôes pa,ru dB-
monstrar que na opdrrião de n!otaveis publioistas, oradores, politicos e esta-
distas, repugna ao senso moral e á cultura liberal do mundo a simples censu-
ra Id os jornaes, m·esmo em estado de sitio. 

Não me deterei em d'azer colllSilderaçõeso sobre esse assumpto que já !foi 
v.entilado de 'OUtra feita; limitar-me-hei a consign'ar o testemunho de C'oelh~ 
Rod•rigues a respeito· do mo.do .como, na Europa, s1e üolnporehendem eJ3stt.$. 
eousa.s . 

Diz1a o eminente jul"isco;~.1.SIU•lto bra.siledro, ju.stifl'icamdo o seu voto contrn.. 
o sitio em -1894. 

(Lê): " Os meios de üíformação . . . que tinha no estrangeiro eram quast 
todos hostis ao Governo ac.tuall e hosti.s rprin.cipalomtmte por causa da suspen-

.são das .ga,rant!ias da imprtemsa, a qual é recelbida em toda p.a.rte do mundo 
-civhlizado. 

Sustentam do o·wtrb t!ado do o~eano e só em cai5o- extremo e só em periJodo-
muito curto .se pôde justificru· a s.usp.ensão. dessa liberdade, com a qual juJgam 
que se póde =nlquiSitar tod:aos as outras. De modo que o Governo·, que ataca 
a liberdade de !imprensa em q·uaJquer ponto do mundo cdvlli!zado, attrruhe 
sobre si a ailÍJ!lladversão do r.esto da .imprensa .ci.iv.iliza>d,a do mundo. E', rpor· 
conseque.ncia, uma meàlida mal inspirada, oontraproducen'be, poo'que a im-
prensa, ap.ezar de t odos -os .seus d6S'Vrurios, que não contesto nem, justifti•co, ê-
quem >fa"lj a opinião; e a opinião, no ultimo quartel do s eculo 1·9 é o soberano. 
dos sobetuno,;. (0 estado ele sitio, wl. 5, 208). 

E o Sr . . co.elho Rodrig1u.es, a[lresentando um Vl'.OO•ecrt:o, regulando- o sitio,_ 
incluía nelle o seguinte artigo : 

(Lê): "A suspensão das garantia consttucionaes s6 poderá restringi !." 
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a liberdade de imp;r.ensa, quanto á critica dos aJC.tos do Governo reLativos ao 
estado ode sitiJo, ou dBis medidas extraovd'inarias, que, dluramte o mesmo, lha 
são fBJCuatada.s; mas essa restr.icção d.eve ser .e:xipres·sa no decreto ou na lei, 
que o restabeilecer e não ·comp.r~hendem nun:ca o dlireito de de<fesa de qúal-
q'IJ.er pessoa detida ou ·des-terrada". 

!Srs. Senadores, é sem.p.re com a alma vdv3llllente 3llllargmrada -:rue o ho-
mem publico em no>sso vaiz volve sua-s Vlista;s. para o passado, mesmo para q 
passado mads trE'•do de no.ssa histoda, porque mai-s "-e l'he oonfr'<llnge aindq. 
o co-ração, verificando q1.l<' os horrores da. acturul'i,(lade tornam macula..~ in&i-
gni.f'Voantes os desvarios mais intolernveis <]os GovernOG amteriores. 

Basta dizer a V. Ex. , Sr. Presidente, e lembrar aos Sr-s. Senadores que 
em ple-no per'iodo de esta;do d-e sitl.o, no Governo de Floráano ~eixo-to, quando 
o paiz estava reaJ·m ente convuls-io•nado, com uma. g rande guerr'a ci'VIil, em q-ue 
as conspirações não se limitavam a simples hYPOtheses de bombas de ldyna.-
Jon1te. ~>urpreben<'lida·s s€-mpr<.> ·a 'Provosito p€la. policia a lvioare-ira, mat< em qu~ 
a ·Ciida.da era continuamJente -f!rugellada pelo canhoneioa do rna.r. em que as 
mortes se davam de momento a momento na Capital da Republica : pois bem, 
em IP~eno estado de satlio, Floriano P eixoto nunca admittiu que fo€sem cen-
sur-ados na imprensa <Jiq doiScursos dos Srs·. Deputados e Sen!ad.'ores. 

O SR. PRESIDENTm (tnnr1encl0 o.ç tum11anos): - Lembro ao nobre Senador 
que está terminada a hora do expediente. 

O .SR. MoN'J'z !SOI!JRÉ: - (Requeiro a V. Ex. cons'UJ!te o Senado S'obre !Oi 
concede prorogaç;ão de 30 minuto$ da ho;ra do expediente . 

O SR. ~RESIDENTE: - Os senhores que approvam o requerimento do 
Sr. Mon.iz Sodré rqueir•am leva,ntar-lSe . (Pausa . ) 

A!IJ;'p•rovado. Continua com a palavra o Sr . .Senador Moniz Sodré. 
O SR. MoNrz iSODRÉ: - Eu tive occasião quando se de'batia in este r ecinto 

o estado de sitio de 19·22, de, protestando contra a não li•nserção de 'Urna carta 
na imprensa desta Capital, Uda no Senado pelo eminente Senador Sr. An-
tonio Azered-o, lembrar que naque11a. época_ Flo•riano Peixorto timbrou sempre 
em não cercear a livre ananiifestação do :p.e.n srum,ento, quando externada [Jelos 
representantes da nação . 

O !Srr. Leopoldo de Bulhões aJf<firmava neste recinto, tempos depois, que 
todos os sffils di·scu!'flos, 6s mais violentos, como todas as catHinaroias- ~ 
Sr. !E'];)Hacio Pessoo contra o il\l[a.reohal de Ferro, todos el.Ies eram fielmente )' 
reprO'd'llzidos Pü·r ;qua1quer jo.rnrai qu.e o qu·izesse. E, .paJI'a fazer jus tiça aos 
Goveril1os passadqs, devo diiz.er rqu e mão ha um .Pres.ldente .de 'Republica, a não 
ser o act'llal, que ten!ha tornado ef:fec:tiva e IIJTOlongad.a; ·a cens'Ura ruos jornaes 
a a-espeito dos disou.rs os proferidos nesta ou na outra Casa do Congresso 
Nacional. 

Quando se ensadou C!Sse a'biuso de poder, o .Sup1·emo TTibunal Federal 
dava habeas-corp.us garantindo plenamente o exercício desse direito err. um 
aooórdão unemoraV'.el <que teve o voto de dez mlemlbl'>os cont;ra 'Um, no augusto 
Areopago'-

N ro Governo do marech:M H ermes vimoas •que os congxeossisl:as usaram e 
abusaram dessa faJ0W.dade, povque to'l1Ilaram de ·facto \Sem valor pr-atico a 
censura aos jornaes, porque qualquer not~cia, rqualqi\J.·er artigo, qualqu~ nota 
cuja pu:blica.;:ão era vedada nos jornaes pela cenoSUra ·g'Overnamental, e= 
'lida depois da tr<tbuna da Gama.ra dos Deputados e inserta, ·não só nos Annaes 
do Congresso, como •em todos qs o:rgãos de imprensa que a quizes,s;em_ divul-
gar. Foi prec.i.so que entras..<:emos .na po1ütica de regenerrução !Paila que visse-
moas rconSipuroada.s e vil:ijpendiadas a autonomia e indepe.rul.encia do Con-
g;resso Nacional, conjunct&mente -com a dJignr;dade do supr-emo Tribunal Fe-

\ 
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dera], cuja decisão é acintosamente ultrajada pelos lbelegu.ins da inqui;sição 
policial. 

Ma.s, Sns. Seru!,liores, não são ess.oo os unLcos abusos connnettidos pelo 
Governo e que não !POdem set· justijficados- m~S<mO em :f.ace das doutrinas. mai·5 
a•bsolutista.s em materda dE> estado de sitio. 

A ConstituJçã.o da (Re]~ublica - e es.te ê um dos pontos sem ·controversia 
- a .Constituição estabelece que as medidas de que pôde lançar mão contra 
pes·soa;s o ·Poder Executivo se o:i;r.cumiScrevem em duas unica.s - o desterro 
e a deten.ção .. 

1\![as, senhvTes, que é ~ue devemos ·entender .por de·tenção '? Porventura 
se pôde conf'un.dir ,ootençi1o com prisão? !f'ods todos nós não sa.bemos que os 
or1m.inalistas, os m.ails comjpetentes e autorizados1 ,quando ·procuram. estabele-
cer a linha differencial entre a detençã.o e a prisão, accentuam desde logo 
que a detenção não comporta i!l'Unca a incommun!k:~rude nem a pnsao 
cmn !trabalho, ao pa>sso <rue a prisão pôde ser lncommunicavel ou com tra-
ha,Jhos. forçados? 

Não camsare<i a abtenção dos meus ;i:l1ustres -collegas para demo·nstra>r uma 
th€lse que é d"Ud·imentar em sciencia cria1únal. Poderei apenas Iêr, .porque .t'Lca 
dito r.om maiOT autorlidade, o que sobre o assum;pt'O escreveu o celebre Gar-· 
raud . Escrevoe o notavel criminalista francez, no seu excellente tratado 
theorico e tpratiico de direito penai!, traihalho coroadio pela A!cademia das 
Sci€'hdas Moraes Poi.itica>s, que lhe conferiu o grande IP·remdo Wolowski, des-
tinado a reco•mpensar a melhor obra de c1irei1Jo publico nos se.is ultimos antilo;;, 
e a procla mou .pelo juizo do ,seu eminente r.elator, o sa>bio Dareste, uma obra 
que, tendo esgotado verda.deiramen te o a.ssumpto, seria ·dafinitiva, si o di-
reito não se r enovasse incessant-emente: 

"A detenção é uma 1)ena desti:na.da part.icularmente á r.epressão 
do.s crimes p oliticos; eltla o·cqU[pa, na ·eS:ClaJJa .das p enas JPOliitic~s, UJm 
Jogar corresponderute a·o ela reclusão, na escala das ,p·enas de direito 
commum ; =s eJ.Ia diffe:re da :reclusão tqua:nto á. sua duração, a o seu 
r egimen e ao Jogar ·de sua execução, 

Como a reclusão é uma pena priv3Jtiva da liiberda>de . Mas della 
se distinglue: em que a reclusão importa o.brlgação ao ·traJba lho, em. 
quanto que a .detenção não acaTreta. esta Olbrigação ; o çondemnado 
serlá simr>lesm.ente encen·a,do; ·em que o detido pôde commnxnicar-se 
llVTemente, seja com os hrubitantes da if·ol'taJ.-eza, seja co·m as pess·oas 
ide fóra, a o passo que toda a comunicações é interdicta ao recluso . 

A liberdade de com(municar-·se a dispensa de rt:raba~, são .duas· van-
tagens da tc1-etenção, que a jtoma.m menos se,nera errí seu regimen do 
que a reclusão. A detei1çã:c é sod'lf·rida. n 'l.s fort alezas ·e não nas casas 
de força, de sorte que os condemnados á ·detenção .não estão em ICOn· 
ta>eto com os criminosos de delicto commlllm . " 

Entre nós, não só 68 c omnnette o crim e de pôr-se em lncommunlcrubill-
drude os detentos .poli1Jicos, como ainda se os ence1'ra nos ergastulo'S mais 
i!mmundos d:as p·rd·s:ões do :Elstado, prisões que !Constituem 'Ulila vergonha pant 
a -civilioo.ção brasiieira, mesmo destinada aos maiores scele·rados, porque ellas 

' são ,absolutamente contrarjas a todos os princiiJi1os da S}(lie.ncia p enirten-ciaria. 
Ndnguem ignora a caii!IPa uha que e n tre nós se tem feito em nom-e da crirrti-

·nolog!ia e dos sentimentos humanitarios contra essas ptisões, tque estão muit:~ 
abaixo da nossa cultura. 

[pois b em, € nessas pr isões i·nfeotas e indignas que .são encerrados inc·om-
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mUI~:caveis e indefinida mente, não os delinquentes •pol>iticos, mas os suspei-
tados de serem adversa.rios do Governo. 

o SR. PRESIDENTE: - Peço lice.n(la para advertir o oradm· d e que a p'l1oro-
gação do expediente está tel'minada. 

O SR. MONIZ >SOORÉ: - N est e caso, Sr. Presidente, peço a V . E x que 
me onantenha a palavra na hora do expediente da proxlima sessão . 

O SR . PRESIDENTE: - V. Ex. será attendido. 
Esgotada a hora do I>X'Pedtente, ]:>ru;so à ordem do dia. 

O Sr. Moniz Sodré: - Fui interrompido, Sr. Presidente, · .pelo esgota-
mento da hora de prorogação· cüm qu e o Senado me distinguiu, no eXJpedi-
ente da pri'meira sessão de hoje, exactamente qua,ndo tratava dos a'bus-os do 
Governo na alJ'plicação do sitio, conserva.Jl!à.o presos e incommunicaveis üs 
detidos ~oliticos em logares destinados aos criminosos communs, -com manifesta 
·violação do nüsso D ireito CO!Il-stitucional. Mfirmei ·que n ão 'ha constituciona-
lista, por m enos liberaes que sejam as s:uas idéas e mais severas que sejam as 
suas doutrinas, qu e tenha qmlavra de escusa üU absolvição IP'!lra e2ses ex-
cessos criminosos . A dertemção d os suspeitos de delinquencia politica, em 
cellulas e cuhiculo.s destin3JO.os aos a utores· de crimes communs é uma elllor-
midad·e tão mon'Struosa que .repugnaria ao senso moral dos mais c.al!ejados 
na .pratica inveterada de todos os a•busos contra os p receitos da lei' e .princi-
pias de humanidade . 

E Srs. !Senadores, si nos detivermos un11 pouco na analyse •dlo .que se 
vae obs-ervando nessas medidas de odio, com que o Governo da Republica 
vae •perseguindo os seus anve·rsar!.os, vererr..os •que a condernnação, por parte 
dos tribunaes do vaiz, desses [}Se u·uh-delinqu entes polioti-coll, seria para elles 
um acto de grande •beneficio, como já foi aqui assignalado pela palavra elo-
quente do nosso brilhalite collega, Sr . Bar.bosa Lima , quando S. Ex . mos-
trava que, nessa eternidade do sitio, com o arbitrio das ·p-risões por tempo 
indefinido, esses suppostos criminosos estão ao m aior dos cast igos, presQ.S 
em um carcere fóra do ·convivio social e sem1 ter ao menos J)Or si a possrbi-
lidade da revisão do processo; pois si co-n demnados inju stamente, poderiam 
a.];1pella r tpa-r:a a consciencia de novos julgadores e alca n çar a justiça n a sua 
abs-olvição. 

Mas não é sóreente nisso que está o grande v exam e que soffrem esses 
ueti1óos in=nstitudo.na'lmente. Sa,bemo.s que o Codigo P enal, na cataloga -
ção geral das pen as app!icaveis aos c·r im~. especifica entre as cerceadoras 
da liberdade individual, a prisão, a ·reclusão 'á prisão com trabalho e a prisão 
disciplinar ; sa'bemos que, .velo C'odi.go Oriminal, a pena em que incorrem os 
cr iminos os politicos , os responsaveis >pelos maior·es crimes contra a m·dem in-
terna do [Jaiz, isto é, o attenta,do p.olitico e a conspiração, a pena em que 
elles incorrem é a pena de reclusão, con soante os arts . 107, 108, 109 111 e 
li5 Id o mesrr..o Codig-o . Mas em que consiste a pena de reclusão, S!rs.' ,sena-
dores? Reclusão no direito patrio é o mesmo que detenção no direito penal 
francez, como a reclusão no direito francez, ·é! a prisão no nosso Direito P enal . 

·Pois ibem, o :Codigo ;p~_nal d:e1'ine expressamente o que é reclusão, ·quando 
diz, no a,rt . 4'8 : "A ;pena de reei usão se·rá cump~'lida em fortalezas, praça 
de guerra ou em estabelecimentos militares". 

De sorte -que, vela nossa legislação penal em vi.gm·, o criminoso politico, 
por cons·pi-l'ação ou attentado contra a ordem !POlit ica interno do 1paiz, n ã o 
poderá nunca ter outra punição que não seja a tde ser en cerrado em forta-
leza, praça de guerra ou estabelecimentos militares, porque a unic.a punição 
que se lhe applica é a pena de reclusão, que consiste em ser cumprida em 
t'or taleza, praça de guerra, esta belecimentos m·ilitares. De maneira .que esses 
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delinquentes ou esses suppostos criminosos estão actualmente cun11prindo pena 
;muitissimo mais vexato'l:ia. em IPl'lisõe.s communs, incorr..municaveis, ·do que 
si, de d'acto·, d'ossem realn1!ente criminosos, e 'já estives·sem condemna!dlos. 

·!Basta a simples r ecordação do horro_r desta i:nquildaJde; hasta sabe·rmos 
que os susp-eitados pelo ,odio tpo!itico estão sendo torturados nos ergastulos 
dmmundos das nossas n:iseraveis prisões, por lhes serem attribuidos a L}ra-
tica ·dle actos, que segundo a nossa legislação, não poderia determinar, ainda 
que realmente c ommettidos, n ão podeda determinar a aw!icação. de outra 
pena •que não ·fosse a de reclusão, e·m es tabelecime ntos militares, f ortalezas. ou 
praças de guerra; basta a e nunciação 'dessa a no·rmalidade, para que se veja 
ibem qual a natureza dos sentimentos e a especie de mentalidade dos homens 
que neste momooto qeteem o poder no Brs il, á custa de um sitio interminavel 
que lhes <permitte conservar já por mais de trinta e u·m mezes, em prisão in-
communicavel, sem IJrocesso e sem defesa, indlividuos que têm apen as contra 
si a ~us·peição de não serem solid•ari:os com o Gov:erno. 

;E os hotTores dessa situaç.ão ignominiosa que desperta indignações nas 
consc1e.n cias m ais calejadas ·no .habito de wbsolv·er os mais cri·rr..:inosos abusos, 
os ·hor,r·o.res .dessa situação ig.nominiosa avultam quando imaginamos que 
existem t1)risioneiros por motivo politico, assim encarcerados, <por .tão largo 
tempo, sem que tJivessem r ecebido a notificação de culpa, sem que ao menos 
'tivessem sido o·u vidos :por uma simples a utoridade po'li-cial, no mais ligeill"o 
ínquerito. .· .. L .~l'[<f t 

Reeebi do Sr. E dmundo Bitteneourt .ind'onnação directa de que o illustre 
ibrasi!eiro, preso des<Je ·6 de Julho d o corrente anno até hoje, 7 mezes, nunca 
foi ouvido ·por qualquer a utoridade do rpaiz . 

Mas, si !ha ~-es·ponsabilidade, si ha s uspeita de culpabiHdade, rpor que não 
se faz a a puração d ella? Pois é possível que a insensibilidade moral se te· 
nha hYJP€rtrop•hiado tanto em nossas consciencias, .que nos -quedlemos . im· 
(passáve is e indiif,ferentes a todas essas monstruosida des q ue ho-rrorizariam 
mesmo a <:onsciencia dos povos menos civilizados, deshonrariam .qualquer Es· 
fado d-a Afr.ica Central ? 

O SR. BARBOSA LIMA: - Homi!?tes aa. sm·vitutem p1<JA"atos. 
O SR. MoNIZ ·SoDRÉ: - Eis a hi. 
iMas, :Sr.s . .Senadore-s, não é só ·so•b este as:p.ecto que se evidencia que os 

detentos }Jelo s itio estão sen'dP. castigados pelas d·r·as du Governo com puni· 
ção muito mais grave do que seriam pelos rt:r~bunaes de 'justiça, ainda que 
estes Ires a pplicassem as amnas · !\.o seu m a xi.mo r igor. Punidos pelo s itio, 
Sr. President 'e, quando todos sabemos que é ponto p·acdfico entre os m estres 
do Direito que no s itio illão se pune ning uem, apenas se tomam medidas 
aca utelatorias ,p.8Jra d·ed'esa da ' ord·en~ publica!.. Mas a lém d e privados da 
garantia da ·revisão do rprocesso, além de enclausura dos em c ubículos infa· 
mes, que n em aos scelerados deviam ser destinados, elles ainda estão privados 
do beneficio que a lei confere a certos conde=1ados, o .bene.ficio do livrarr:ento 
condiicional, que e lles Q)l()deriam obter desde q ua,ndo os delictos voliticos, defini-
dos os artigos a que me referi, do Codigo iPenal, são repr -imidos com penas de 
·quatro e mais annos, ·e os delinqu entes desta .natureza, exactamente porque são 
'quasi sempre homens de elevados ·sentimentos, m anteem-se na prisão com 
exemplar comportamento . 

Podemos, JPQis, chegar á <:onclusão de que o que vemos praticar -se no 
Brasil, sob o ~·etexto de sitio, é uma volta miseravel aos tempos m ais ne-
gregados da humanidade, qua~Ido ainda na in.fan cia, da sua civili·zação; pren· 
den: -~e i~dividuos por méras cu!1pas politicas, 'O U simples .odios pessoaes, sem 
no t1.fl.caçao de .culpa; e nce!"ram-nos em bwsti!:has; lança.rr:-nos inco.mmunica-
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veis em calabouqos infectos; e, lá, ou morr.em, á mingua de ......... o, ate âe ar. 
ou, quando sahem alquebrados pela molestia, vão cl:wrar os seus mortos q:ue 
jazem nos cemiterios, desapparooidos dentre os vivos drurante o seu longo etl-
~arceram~<to ignominioso e sequestração criminosa . Porque não !faltam casos 
de presos que <teem tido a. desgraqa de 1perder entes queridos, dur3Jllte o seu 
sequestro jncommunicavel e Ignominioso. Mas, Srs . .Senadores, lllão são estes 
sómente .os abusos crimi.nosos, praticados .pelo Governo, so.b a capa do sitio. 
Aindla, .na poucos dias, ouv1mos, neste recinto, o preclaro Senador :pelo Dis-
tricto Fede.ral, si·. Paulo de Frontin, trazer ao conhecimento do Senado e do 
paiz a !Prisão arbitrarr-ia ·de um I•ntendente desta Capital. Eu per.gunto aos 
.meus honrados collegas: q uem é que póde ·sustentar que, 1pelo· arbítrio dG 
.\litio, se !P'(l.dem <tomar medidas ·contra as autoridades constituídas do paiz, 
contra aquelles lfunccionarios que constituem os orgãos do poder publico? 
!Pois nós não salbemos .que ·é um .ponto hoje inc ontrov.erso e padfico., em ma-
teria · constitu cional, que as medidas coer<!itivas do estado de sitio :não se es-
tendem a nenlhuma autoridade, si essa autoridaide •encar.na ou representa o 
.poder publico? Ma.>: ouçamos o eminente representante do Districto Federal. 
Dizia S. ·E;x:.: 

"Mas o ·motivo. que me trouxe á tribuna não foi propriamente 
esse; si solicitei a palavra foi paro. su'bme tter a S. Ex., o eminente 
Ohefe da Nação, uma reclamação .qu e m ·e parece fundada . Um dos 
representantes do Districto Federal, o .Sr . Mario Julio dos Santos, 
acha-se p·reso desde o dia 31 de outubro. ·Conforn:e carta .que delle 
recebi esse Intendente affirma que nenhuma pwrte teve em qualquer 
movimento sedicioso; a llega tambem que até hoje não foi ouvido e 
q ue, •portanto, não lhe foi até agora facultado o direito de promover 
a sua defesa, .pro·vando não terem !fun damento as suspeitas que por-
ventura .pesem so'bre .elle . 

Por outro lado, o Conselho 'Munici·pal, que· Ja se acha desfalcado 
·de tres membros, e leitos .Deputados p.elo segunldb districto, mercê 
·dessa detenção, está com .seu nurr..ero reduzido de quatro de seus 
membros, justa;men te em momento em que alli se discute a qu estão 
mais impo·rtante 'PaJI"a a vida do Distric<to, dsto é, o orçamento mu-
·ni'Cipal" . 

Ora, Sr . .Presidente , esse é urr: facto que importa na denuncia de um 
g rave a:buso d.o poder á·ancarr:.ente inconstitucional, .que não pód·e deixar de 
merecer a condemnação do .Senado . Já accentuei que todos os constitucio-
nalistas .que se occurpan1 com .o instituto do estado de sitio são uniformes em 

.usseguraT que as medidas res-trictivas das li-berdades contra as pessoas não 
podem attingir as autorida:does, que constituem o publico, pela simples razão 
de que sendo o estado de sitio uma medida que tem em vista a manutenção. 
da Constituição, defender os poderes constituídos contra as corr.moções in-· 
testinas .ou movimentos r.evolucionarios, elle não collimari·a seus fins, antes 
os infringiria, teria applicação claramente invertida, si fosse usado como ins-
t rumento contra as mesmas autoridades . 

·Eu pod,eria, Sr. Presidente, ainda para a confirmação desse meu asserto, 
ler a o·pinião de a;balisaCLos constitucion·alistas •que estão acima de qualquer 
sus,peição. Posso, por exem'!)lo, citar Gonzalez C'alderon, na sua 11otavel ohra.. 
a qu e já me referi na sessão anterüJ'l·. (Le): 

"Sómente as .gar antias dos d ireitos individuaes suspenderA o estaido de si-
tio, e de nenhmna maneira as que asseguram o fUnccioname!lto dos outros po.: 
deres rpuiblicos Legislativo e Judida.r.io, co'lllf.orme estabeleceu a sentença da 
Côrte .Suprema no oaso do >Senador Alem. •Si é declarado para uma ou mais. 

\ 
\ 
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!Jrovincias, tão ,pouco suspend<e o fun ccionarr.ento dos seus poderes constitui-
dos; pelas m esmas razões em que se apoiou aquella notavel sentença". 

(Gonzalez Oalàeron, Dereaho C'onstitwcional A1·gentin.o, to1no II, 27·2) 
E ssa sentença ~l 8 93) da <Cõrte Suprema contém os se.guintes conceitos. 
"Sem esforço deduz-se logicamente deste teJ>:to constitucio-nal que o ob-

j ec to pdmordial do estado de sitio é a dejjesa da Constituição e dhs autori-
dades d'ederaes que ella crêa. Oom esses pro;positos e como meio elfficaz de 
aJ.cançal-os <> artigo· 2·3 accrescenta que a .hl, onde o estado de sitio fõr de-
cla,r a:à.o, ficarão \SUS!pensas as garantias constitudonaes. 

O estado de si•tio longe de s us,pender o imperio da Constituição, é decla-
rado para defendei-a, e longe de suspender a funcção dos poderes !pUblicos por-
e lla institu·idos, os serve die escudo contra os perigos das commoções interio-
res ou dos ata,ques exterio·res. Toda a medi.da que direbta ou ·indir.ectam ente-
arffecte á existencia desses poderes publicos, a do;ptada em virtude das facul-
dades que o est3Jdo !de sitio confere, seria contraria á .egsencia mesma daquella: 
instituição e vioiaria os '!Jl"O•POSitos com que a creou o art. 23, da Consti-· 
tuição". 

Ei ahi. Não adduz.irei nnYas ·citações, nem insistirei neste ponto, por-· 
que ser-ia esforço inutil buscar evidenc·iar a 1pro.pria ·evi.dencia. Mas a hi dei-
xo a prova de que nãio é o tempestuar das paixões politicas ·que neste mo-
mento anima a minha pa.laVTa para a justa fla gellação d estes crimes igno-
beis. 

;A prjsão desse funccionario, sem nenhuma formalida.de , que pudesse, ao 
m€illOS, mascarar esse a:bus.o, sem que tivesse sido allegada, até hoje, uma 
causa justificativa dessa medida 'Vexatoria, sem que nem a o m enos tivesse 
sido até' hoje ouvido por qualquer autoridade policial ou judiciaria, revela 
bem o pr01posito e o iqtuito do seu encarcer amento: - d'orçar ao silencio uma 
das vozes que combatem o Governo. Mas, então, é possível que continuemos 
to,d os iniliffere.ntes a essa série de abusos, ao escandalo desses attentado.s 
que já não são praticados sõmente contra os •cidadãos, m as que, resvalando 
dos inviduduos ás conectividades e 'ás c orporações poliUcas, hnporta,m no ani-
qLiillamento total do systema político que nos rege? Mas o illustre senador-
ll?elo Dis tricto Federal, Sr. Paulo de Frontin, a ppellou ;para. o Governo. Mas 
que providencias 1'ora,m tomaida,s? 

Bem vê, po·rtanto, o \S.enado, que eu não me -deixo arrastar pelo ímpeto 
ôas I[Jaixõ'es politi.cas. Antes, ao contrario obedeço aos sentimentos de huma-
nidade; cedo á.s paixões pelo direito e pela justiça quando levanto a minha· 
voz neste recinto, para condemnar os a.busos do poder que tem feito !d.o sitio 
o instrumento de 'Castigo e de vingança contra os seus adversarios . 

E já, Srs . Senadores, que me referi a este abuso por parte do Governo 
a respeito das autoriJdades que constituem o poder publico·, aproveito ainda, 
a 01pportunidrude para deixar consignada nos Annaes do Senado uma do-
cumentação a mais deste attentado praticado pelo C hefe da Nação contra 
autoridadeG constitui das no t erritorio brasileiro. Refiro-m e ao nefando -caso 
de intervenção na Bahia., em que, a pretexto do s.itio, fo i 'praticada uma .série 
innom.inavel de .attenta,dos, que não é occasião opportuna para serem· aqui diS-. 
cutidos, mas entre os quaes f-igura um que exa-ct a mente se enquadra na 
questão que !l}Onho e m relevo neste momento. Refiro-me á coa:cção que se 
planejou e se põz e.m •pratica contra o governador legitimo 'que lá existia, em· 
pleno exercício das suas d'uncções •cons.titucionaes . P ara que se pudesse lm-
TJôr um governo que tinha tido contra si o re•pudio geral de todas- as forças 
e.ffidentes da minha terra nata l. o Presidente da RepubJilca teve n ecess1da-
de de lançar mão da.s mais extremas das. medidas que o insUnct0 da dieta -
-dura pôde inspirar a o delirio !Cl o -despotismo. S . 'Ex., r-ec·eando que fi. sua in-
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.tervençã,o no Esta do não bastasse para a consummação do ignominioso atten-
tado, decretou, pela ·primeira vez, para a ,minha terra, o opprobrio de um es-
tado de sitio q ue só tinha por fim, unico e exclusivo, a entronização, no pa-
·lacio .do governo, de quem ;não tinha merecido os suf1'ragios IIla.s urnas, de 
quem não tinha sLdo· legal1Il1ente e-leito, n em constitucio.nalmente r econheoid.o, 
de quem a1ão tinha as condições Jegaes de elegibilidade, de quem não Unha por 
si se11ão o caJpricho do Che.fe da Nação . 

Mas para que se consumasse o ultrage a o povo bahiano, foi necessario 
que, al'éun .da intervenção incons tituconal, aMm .do sitio c riminoso,_ nunca vl:>-
:to na B whia, :nem ;rnesm·o nos n1Q(ll1entos lutuoso.s· da guerra sm1gui.nolenta ~. 
de Canudos, o G.over.no Federal se aviltasse na pratica. dos; cri-mes mais rt.>-· 
voltantes . O estado de sitio, executado :pelo Coronel Miarçal, transformou-se 
em lei marcial. Mas ainda os rigorec da lei m a rcial não bastavam para tran-
quillizar o m edo e saciar a .ferocidade dos que a:fifrontavam a Bahia. A lei 
mavcial q_egenerou em. s uS[Jensã o de tolãas as lei-s . iE então, v imos o fa,c to eat-
ficante de um co:rrurnandante de distrtcto buscar impedir a partida da capital 
do Estado da Bahia de seus re:presentantes no Congresso Nacional, imped~o-
que passagens lhes fossem verudidas, quem em vapores nacionaes, quer estran-
geiros; vinlo.s o faJCto edi.ficante de se n ega r ao· Governador, c uja legitimidaae 
ninguem :pôz em duvida, o d ireito de se a:usent a r e deixar o Govem10. Vimos, 
tambem, que contra essa autoridade fo;ratn tomauas medidas; .coewitiva.s, que 
importaram na sua deposição. 

Era a orccupa ção- manu n~ilita-ri de todos os ed1flcios rpublicos; era o se-
questro e a occupação nnilitar do rproprio Diario Ofticial, ·com a prohibição 
exopressa de serem publ-i·cados os. idecretos do Go.verno do E stado. 'B.: pa.ra '-J.Ud 

o .Dr . Seabra ~mdesse sahi-r de <ma terra, foi necessario que e ntão eu, reco-r-
rendo á ,Justiça Federal, impetrasse paL·a S. Ex . ·uma ordem de habeas-
col·pus. 

Vou ler ao Sena·do os; t ermos dessa petição, porque desejo •que 1'ique eon -· 
sign ada nos .A.nnaes d!esta Casa mais uma demonstração inequív oca da since-
r idade {las minha:s affálrmações e a justiça das minhas accusoações., que niw 
obedecem a outro sentiim:ento que não seja o de horror á iniquidade, o ae 
execração á s lJr,utalida:des rãa força. 

"•E:x:mo . !Sr. !Dr . Juiz F e deral - O B <llcharel Antonio Monlz so.-
dné de Aragão, Senador Federal por este Estado, no exerx;icio da fn.-
cu!.dade outorgada ~)elo artigo n, § 22 da Constituição Federa l, ven; 
requere r a V . Ex . uma oridem de habeas-corptLs que gara nta ao 
E x•mo. Sr. D r . J 'osé Joaquim Seabra o seu livre .direito de locomoçao' 
1para poder emibarrcar no ,pwqu ete Flan.rf1"ia e transportar-se para o 
-Rio ode Janeiro a 28 rdo ·corren te mez. 

Assim o requer po·rqu e r eceia qua~quer Ülllped~mento illegal ao 
livre ·t-ransito do <pa-ciente, em virtude de haver o Coronel Marçal No-
n ato de Faria, commandante desta in specção militar, recusado visto 
a ·que o paciente, só JPOr méra deferencra ma ndou ·submetter o se u 
attes;tado de vaccina, if·or>mal.J.4a:de n ecessaria á compra de sua passa-
gem n a c onformidade do R egulame nto- da Saude Publica . 

O .paciente é Governador do E st ado em p-leno· exei'CiJcio, tem ll· 
cença, ainda em rvigor, para se a usentar !do t.-l'T'itorio ba:hia:no, dada 
<p ela Assembléa Geral do E s tado. E m esmo sem licença, não se po-
deria oppôr o;bioces á s;ua framca sabida, salvo a pena em q ue incu!-
resse ·de per da do mandato, decre t ada pelo unico poder competente, a 
r.eferida. assemb1éa. Entretanto, poder-se-ia allegar que o Governo 
F ederal decretou o sitio pa ra este Estauo . Mas o sitio é uma meldi.., 
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da que suspende os direitos individuaes do >Cidadão em defesa '"'"" or--o 
dem constitucional, n ão arttinge nunca ás prerogativas inherentes. 
aos orgãos do poder publico. Ao contrario, elle visa reforçar o presti-
gio da autoridaJde constituida e de uma autoridade maior do Estado 
do que a que exerce o paci·ente, que a lém das immunidades peculiares. 
ao seu cargo tem privilegio 1(\e d'óros especiaes. 

Impedir o livre exercido de d·ireito de locomoção ao Chefe do Po-
-der Executivo, depol-o do seu cargo, é destruil-o· das suas funcções, 
por processo violento, e esse attentado. contra a ordem constitucional 
jáma is :Poderia ser obra ou consequencia do sitio cujo fundamento e-
objectivo é exactamente o de irrllpedir se tornem victoriosos os ele-
mentos subversivos contra o rep.resentante do poder. Por e'lse lf'un--
dame.nto, ju-ranldo a verdade do allegado e af.firmando a Impossibill-
dade de dar Ide prompto a prova da recusa de vista, espero· e con-
fio na rectidão e independencia de V. Ex. a concessão da orldem 1m-
petrada com a urgencia que reclam·a a na-tureza do caso. Nestes ter-. 
mos·, etc." 

Pois bem, .Srs. Senadores, só mediante esta petição de hal>eas-cr.q·pus, e· 
em face da attitude energica e irreductivel que assumiu, 111a,que1la emer.gen-. 
cia, o Sr. Dr. Paulo Fontes, 'i!Mldo assim um attestado de sujperior cU'ltura. 
moral, porque IS._ •Ex. era, se não adversario peJ.o menos não tinha mottvoa_ 
que justificassem para com o então Govemador da Ba:hia quaLquer sacrificio,. 
s.ó mediamte a at>titude energica e irreductivel do juiz félderal .que decretou: 
ou seria dada a vista ou elle concederia a ordem de habeas-corpus, é que f(Jl 
permittMo livre transito ao Presidente do Estado. 

E em face, S-rs. ·Senadores, de todos esses attentados, ·é verdadeira.ment~.~-. 

assoonbros.o ·que ainda exista a ingenuidade ou a singeleza -evangel!ca de ln-
terpella r a Nação a respeito dos motivos pelos quaes se faz franca campanh~, 

de opposição ao C~efe da Naçã.o. 
·Eu poderia aln!da ·neste momento •trazer mais um documento a Ho~pell.o 

de modo .por que comprehende as suas funcções ide Presidente e os seus• 
cii-Nitos de GovernQ o Sr. Dr. Arthur Bernardes . Não me pr~vo, não fujo 
ao dever .de trazer ao conhecimento do Senad·o o seguinte d.ocumenlo úue-
t.t·aJduz bean e photogra,pha fielmente a co-ncepção ·que dos seus- deve res fun-c .. 
cionaes t êm o Chefe 'da Nação e os seus Ministros.. E' um telegramma do-
&. iFeilix Pac heco, em exerciiCio, 'i,nterino, do cargo de l\[i.nistro da Justica. 
passado ao IS-r. Dr. Bor.ges de Medel!ros, Presidente do Estado do Rio Grán--
de do Sul. Chamo a attenção ld,o Senado para os termos deste deSIPacho, uu~ e-
vlllrdadeiramente edificante: 

"Presidente 'Estado, Porto Alegre. - Aca:bo - ~·eceber teleg-ramma. 
urgente V. Ex. que mostrei immediatamente Chefe do Estado. Go--
verno Federal .considera ·não podemos deixar Ide modo 111enhum o<t 
destinQs da Nação .nesta hora tão .grave, en-tregues aos caprichos do~ 
'l-Jllbiciosos e aos manejvs dos boateir<»s, interessados na divulgaçã-<> 
de noticias mentirosas. E - imprensa ma.lsã, responsavel principal pOI:" 
'lssa e:x.ploraçã.o. -precisa ser cohibida no interesse supEllrior da orãem .. 
As e:xJPlorações coon o Exercito não po1dem continuar a ser feitas lm--
:punemente pelo jornalismo habituado á deturpaçlí.o ida verdad~ . . E' 
dever da autoridade publica velar para impedir tQdo transe que a ci--
dade lCOrJ·a esse risco. V. Ex-. (notae bem, !Srs. Senadores) t1cQ 
v. :Ex. autorizaJdv ~plenamente a agir nesse sentido, em nome ·e poor 
dele-gação do Governo Federal, reprimindo com ener.gia os elementos--
perturbado~s, prendendo e remettendo opara aqui os boateiros e agl~ 
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· tadores, .q.uaesquer .que elles sejarrn, autores, impressores e distribui-
<'lores de boletins ou outros . impressos subversi•vos . O Ins,pector aa 
Região receberá a instrucção do JM'inistoro Id a Guerra •para prestar ao 
Governo Esta;dual todo apoio na execução da s med~das que forem 
11eces,sru:ias" . 

Ora, Sr. Presidente, esse despacho telegra(J)hi-co era de 11 de ../U:'OSt!J 
deste anno e, n aquella época não havia ainda s ido decretaldo o estado de sitio 
para .o Rio Grande d,o Sul. 

De maneira que, em p.!ena normalidade c onstitucional , não tendo sirto 
feita a decretação do estado de sitio, o P.res~dente da R epulb'ltca, por inter-
media do s eu ministro, delegava ao Presidente do Estado do Rio Grallide do 
Sul a fa cuMade de p1·ender, de e~patriar, e deportar do seu [Estado, toe~ 
e qualquer individuo, fosse quem fosse, ·que tivesse conimettido o crime de ser 
boateiro falso. 

Mas, Sr. !Presidente, dir-se-hia seor rupo.crypho es.se d espacho. E' impoSI'I• 
vel quê se tenham tanto obliterado as faculdades mentaes e o senso com-
mum idessa gente para .que ella se aventure a affrontar assim, com tanta 
audacia, o decoro ·nacional? 

Mas a verdade é .que esse !despacho era de natureza reservada . O l:'ru .. 
sidente da R epublica autorizara o ST. Borges de [Medeiros a pôr o Estado d~ 
:Rio Grande Ido !Sul :;,;ob os rig-ores da Jei marciall, pelo processo novo do sitio 
<:!landestlno, .cahindo- de surpreza e de . emboscada sobre a s '[Jopulações deu-
cuidadas e assim eXipostas a todos os per1gos. O telegramma, [lOorém, t6Va 
que ser vubUcado em V·Lsta de uma or.dem <de habeas-cor1Jus impetrada . em 
faJVor de uma das viotimas do ar-.bitrl:o offreial. Lere i ao !Se nado, como uma 
homenagem á integri-dade moral do digno procurador da Republka. os "1~

~ulntes top.icos Ido seu bello parecer: 
·"O facto que deu o:rigem á prisão do pacieillte, segundo litfur·ma. 

'> Dr. Chefe de Policia no seu af.fi-cio de fls . 8, foi o de t er clle :>-f-
fixado á 1po•rta da redacção de um jornal um boletim eminentemente 
sedicioso ean que inJcitava as. forças armadas fe:Q.e·raes a !desobedece-
rem ás ordens d.o Governo em favor da r evolta que se agita no Fi"-
tado de São Paulo. 

A. prisão - inda conforme as informa ções· prestadas no citado 
.o:fific~o - ifoi ifeita "poor ordem de •Sua Ex. o Presildente do Estado, 
em obedien<lia a instrucções que lhe foram dadas pelo Exmo . .Sr . Mi-
nis.tTo da Justiça ~ Negocios Interiores". 

E' o Presidente do Estado effectuan.do !Pris~ po~ ordem do Mini~<tr<> 
da Justiça. 

(Oontinuamdro a .leitura.): 

"Em vista de taes in:formações é innegavel a competencia da 
justiça federal para conhe:cer do present-e peàido de habea~-corZ)us; 

tra ta-se de um crime da alçada dessa justiça". 
lEu não lerei a parte _que diz respeito á doutrina Ida c ompetencia do juiz 

tederal para tomar conhecimento do facto, lerei ~enas a parte referente au 
merito da questão. 

Lê: 
"Quant{) ao mérito· do pedido, sou de parecer que a Oi'dem deve 

ser coneedida. O constrangimento Ide que soff.re o paciente ê innega-
velmante ill-ega.l. Não •houve uma prisão em flagram, te •POr crime in- · 

' . afi8Jllçavel, nem or:de;m escrip.ta de autori•dade competente; o JSr. Pre-
sidente do Estado "o.bede·cen.do a instrucções do •Sr. [Ministro ·da Jus-
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tiça" - como diz o officio de fls. 8 -prendeu o paciente e mandou 
apresentai-o ao mesmo ministro. 

tEsta procuradoria não pôde dei:xcarr- de tomar con:hecimento da 
extistencia dessas instrucções, •por terem sido . dadas em caracter of-
:ficial e terem sido amplamente di'Vul<gauas rpela impi"ensa, :ilnclusive 
o jornal o:Dficial. 

o .governo- do Paiz, isto é, o Presidente da Republica, no louvave! 
intuito de reprimir a desordem, limitar a propaganda dessa re'Volu-

çã(l', que se le'Vantou no- Estado de ,s. f'iaulo·, para que não alastre 
todo o territorio nacional, delegou "'Poderes ao P1"esidente do Estado 
paxa que elle P<I"6ndesse os indivíduos que, rpor qualquer manei.ra, 
se mostrassem perigosos á ordem social nesse momento" . 

J:>eixando de parte os intuitos ihonestos do P1"esd.dente da Rerpu-
ibUca, nada justif.ica o.u expli.ca essa "delegação" de poderes. Sõ 
;pôde delegar poder.es ·quem tem es·ses poderes. Quem conferiu ao 
(P~·esidente d'a Republica esses rpoder•es que elle se arroga? Esses po-
deres para prender sem formalidades legaes e transferfur o P·reso de 
um lo<gar va113. outro sõ se com•prehendem num regimen de anonna-
lidaides em que as ·garantias constitucionaes estejam suspensas, isto 

é, dur-ante o estado de sitio. O estado de si tio existE>, mas não foi 
ertendido ainda ao ter1ritorio desse Estado onde imrperam as garan-
tias .constitucionaes em toda a sua plend.tude. 

(Pouco importa que esteja o- Plresidente armado com a faculdade 
que l•he .foi •Conferida pelo IC'ongresso de proro<gar a medida de 
excepção ,pM·a tod& o tenritorio da Republica. Não basta essa fa-
c ulda de. E' :Preciso q ue elle se utilise della, quando entender con-
veniente; m as emquanto não o fizer, está impossibilitado de medidas 
coreo a que pretendeu tomar e contra a qual se impetra a efficacia 
do habeas- cLwpus". 

Sr. Presidente, esse processo- de que lançou mão o Chefe do Poder Exe-
cutivo Federal, ;pll"ocesso de' sitio clandestino para o Estado do Rio Gcr-ande 
do ,Sul, não fod. um p.rocesso isol.ado. A Bahia teve tambem que se submetter 
a um sitio desta natureza, 100m um telegramma que fôra passado pelo Mi-
nistro autorizando o Governador do 'Est!aldo a agir contra o>: perturbadores 
da ordem, .como se esti<vesse em sitio. 

Não quero, neste momento, Srs. •Senadores, deter-me nos factos que se 
õesen-rolruram na íBalüa, relativamente ao sitio dandes.Uno, que depois teve 
conJ'ill"mação no decreto do Poder Executivo . 

Pretendo accentuar apenas ,que n1e so•braram razões quando affirmára 
que, mesmo colloeando-nos sob o ponto de vista daquel!es que attr.ilbuem o 
maior arbítrio ao Governo na execução do estado de sitio; que mesmo ac-
ceitando vo.r méro luxo de a·Pgumentação ·a theoria dos que sustentam que 
o estlaJdo de sHio permitte medidas outras de cuacção q ue não. aquellas que 
se lÍmitam e cir.munscrevem, relativamente a pessoas, ·ao destel"ll'O• e li. deten-
ção; que, acceit-ando mesmo esta. doutrina radical no seu absolutismo, os 
~ctos do Presidente da Republica são profundamente, claramente aberrativos 
de todos os textos .oonstitucionaes. 

Tenho e1n mãos , neste momento, uma sentença ·ha pouco proferida por 
um dos mais íntegros mem'b:ros do !Supremo Tri<bunal Federal. Refiro-me 
ao 1Sr. Ministro Guim-ar?ies Natal, que aca,ba de mantfestar-se, pro-fligando 
os a,busos do Poder 'Executrivo na execução da lei do estado· de sitio. Esta 
sentença está plenamente de 31CCôrdo com tod'as as doutrinas que aqui tenho 
su.sten ta.do . 
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Venho af•fi,rmando que o estado de sitio não !Pel'mitte senão aquellas me-
didas· .que estão· taxativamente expressas na magna lei da Republica, que, 
sendo o ·.estado de sitio medida de aa.-bi1Jrio, medida de limitação· de direitos:; 
que, sendo o estado de sitio, por natureza, medida essencialmente oppresst-
va, não póde ter interop·retações ampliativas. Elle só suspende as garantiaS 
relati<vas á liberdade indivi-dual, só permittindo contra as pessoas o arbítrio 
da detençi:to e do deBterro. 

A sentença P·roferida pelo integro .Juiz confirma exactamente todas a.a 
theses de direito que venho aJffirman<do. 

O SH. [f>RESIDElNTE: - Observo· a V. Ex. que está terminada a hora do 
eX!pediente. 

O .SR. MoNrz ISoml:É: - .Pediria a V . . Ex. que me .concedesse alguns mi-
nutos de toleranci•a .para terrr:inar o meu discurso. 

Diz o Hr. Ministro Guimarães Natal: 

"Vistos, expostos e relatados estes autos de petição de habeas-
corp1ts, em ·que é paJCiente Jo~·ge Pereira de Avella-r, etc. 

A autoridade polida! informou ao Sr. Ministro da Justiça que 
·o paciente não estava rpreso, ma;,s não contestou qu e elle o tive~Mti· 

estado por mais de 30 dias, como foi allegado na petição. Razão, 
pois, tin:ha eu quando, a o formular o meu ovoto sobre o pedido de 
inf.o~mução a o .Sr. Ministro da Justiça, ;frisei a ·necessWaae de saber 
o Tribunal o que se havia apurado contra o .paciente nos !nqueritos 
a que se prucede com :relaçao â commoçao 1ntestlntt. de 5 de Julho 
deste annu. 

O sitio, sus!Pendendo te!l11Porariarr:ente· as formalidades constltu-
.cionaes, g>arantindo-as da liberda de ind1vidual em tem·Pos normaes, 
não autorioza a pQ·isã0 arbitraria de qualquer cidadão, mas unica-
mente as dos pa:rti·cirJantes na commoção intestina, que a medida 

1 · ex.cepc1onal é destinada a ·reprimir. 
O ]J·rlmelro dever, portanto, da auto1·idàde, que determina a. de-

l ançao, é interrogar o detento e verifioorr- si a continuação delle em 
liberdade rpoderá concorrer para a intenstfi.cação do· mo·vlmento sub-
versivo. E para essa di!lgencia · 3.2 d-i;as .q'lle sâo tantos qu antos já 
dura a deten(l!io do pa!Clente, eram mals .que suffi.clentes. 

Entender de modo diverso. o sitio, isto é, entender q.ue basta que 
a a utoridade o invoque .para que a detenção determinada em vir-
tude delle seja Jo.go considerada leg>a l e privaldo o detento· dos re-
cursos legaes para rp:rovar a sem razão das suspeLtas de c onnivencla ·. 
cout o~ elementos .pertuz,badores da o:rdem e obter a sua liberdade; 
dar-lhe a extensão, que se lhe tem dado, considerando-se implicitas ' 
nas medidas exwessamente al.J\to:rãzoadas rpela Con:stituiç!ão outras 

<:J.Ue ella não menciona >Com a SU!!J•pressão da ttberdade da imprensa 
,Jela censura, as restricções aos direitos de defesa pela incommunt-
ca·bi!idade, a privação do uso da propriedade .pelo fechamento de. 
jornaes; entendei-o a.ssim em um .p.aiz, da medida e::<reepcional, que. 
della já se fez meio ordinM·io, facil e commodo de governo, é con-
verter no mais periogoso dos instrumentos de oppressão, no meio mais 
violento de ataqu e á ordem constitucional, ex!lJ()tamente o recurso . 
creado pela Constituição para f•acilita:r o rest'abelecimento da oordem 
COii~tltudonal . 

A erronea com.pre·hens[o do sitio entre nós terr:. dado Jogar aos. 
mais revoltantes attentados contra a Jiber·dade, permittindo a saus-
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fação ae odios e vlnga;nças com a enclausruração de grande. -: -<-mero 
iie cidadãos - ·civis e militares - jomaliStas enbre a-quelles e enr:r-e 
estes altM patentes do Exevcito e da Marinha, par longos mezes, 
a.o cabo dos quaes, depois dos maiores soffrimentos, são postos em 
l!berdBJde p011· nada se haver a;prura;do contra elles que autorizasse 11:! 
tmspeltas determinativas da sua abusiva detençã.o. Isto se deu em 
19Z2 e se tem da do de então para cà . 

.Ainda mais: as autoridades que teem praticado os mais gravee 
abusos, os mBiis condemnaveis eXJCessos, na execução das medidaJs 
do sitio, nunca po~r elles fom.m res;Donsabilizadas devido a outra 
erronea interpretaç:ão dos diSJ)ositivos dos §'§ 3• e 4• do art. 80, da 
ConstltuJçã0, segundo a qual ficam isentas de proces\So perante o 
Judiciario as autoridades que prati<caram os actos abusivos, desde qu~ 
o Congresso awrove o sitio. Os que sustentam tal interpretação 
.esquecem-se de que a aru>'l·ovação do Congresso jamais teré. vir"· 
tude de fazer constitucional o que fôr c.ontra a Constituição, mesn::,o 
porque os seus P.roprios actos estão sujeitos á annullação pelo Ju-
diciario, desde que 'Violem p!receitos constitucionaes . 

Recusar, pois, o Judiciario, so·b o pretexto do estado de sitlo, 
.q!Ue não ê .guspensão de habeas-c,orvus, de acudir com esse remedio 

constitucional as victima:s de taes abusos e respo-nsabilizar criminal-
mente as autoridades que as ·houverem praticado será faltar á sua 
alta milssão tutelar da ILberdade dos cidadãos . !E' possivel que tenha 
algumas vezes inconrido n esse erro, mas si Incorri, delle me pe-
nitencio". 

·EsU.. ;;entença, Sr. Presidente, - brilhante attestado de uma persona-
lidade que se mantém erecta na fidelidade das suas convicções e incorruptivel 
neS'sa temrpestBJde de lama em que se vão conspurcando tantos caracteres, ê 
uma tCOID!Pensação pa;m. a alma angusclada da nossa P.atria, que enbr.e as 
I!Upremas angustias da sua ,grande agonia, ja. não sabem, muitas vezes, a 
quem appell8.!!'. Esta sentença é um conforto, é um consolo, ê uma es;peran-
ça nas procellas do nosso naUifragio. Ella entrou no coração dos brasileiros 
como um •hymno radioso de alviçareiras al'vo,ro.dlas, após uma noite de tem· 
pestadas e de desgraças. E' q ue, nem tudo está !Perdido, ê que ainda exis-
tem cellulas vivas, cellulas sãs, crupazes de reacções salutares e salvadoras 
no organismo politilco do paiz. E' que em meio ·as multidões de homens, cor-
rompidos pela ambição, envillecidos pela cobiça, agachados peJo medo, ainda 
exilstem consciencias, n ão ·contarr:~nadas !Pelas toxinas do ,servilismo, que se 
elevam soberanas e intactJas, es.palha ndo ·sohre os r·eban:hos submissos e sub-
se-rwientes, como um incita mento á libertação, o <fluxo estimulante do seu 
eÊplendor. 

O Sr. Antonio Moniz: - !Sr. Presidente, venho tratar de assumptos da 
maior Ü:IliPOrtancia, •que dir ecta rr.ente se relaciona com o nosso systema cons· 
ttitucional, aft'ectando-o n~ sua estructura e nos seus princi.pios !fundamentaes. 
Terminarei com a apresentação. àe um requerimento de imormações, que 
acredito t erá a approvação do .Senado. Na ·apresentação desse requerimento 
111ão me inspira outro intuito senão o '<i'e ver ,cumprida uma disposição consti-
tuci·onal violada pelo Presidente da iRepubli>ca e que muito de !Perto interessa 
ao E stBJdo de que sou humilde representante . 

O nosso legislador consUtuinte, ·que não foi exag'gerado na ·concessão da 
autonomrta dada aos Estados, rr:as ao corutrario, contemporizou com a co·r-
rente reaccionari-a que se manifestou em ~pposição áquella de que foi ld!i·re-
ctor o eminente ,sr. C'amp os SaUes, ~resoiveu, com o maior acerto, a delicada 
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questão da intervenção da União nos ·Estados, estabelecendo o principio _de 
que, sómente por excepção, aquella intervenção se poderá dar, e para m~or 
garantia d:a Federação, ·estatuiu dentro da pr.o!p1'ia .excepção, u ma outra mmto 
salutar, só -perm.ittinldJo qu e o Presidea1.te da Republica intervenha, ex-ofticío, 
de m.otu proprio, em assumptcos ·pe-culiares aos ;E-stados, err.: um unico caso -
"para .r.epellir ·inv·asão estrange-ira ou de um Estado .em out~·o'' . 

O SR. A . AzEREIDo : -dá um aparte_ 
O SR. AN'l10NIO MoNIZ: - V. Ex. não m e ouviu com attenção. Apenas 

salientei que na Assembléa Constituinte, de que V. Ex. d'ez !parte com muito 
bril-ho, o ;Sr. Campos Salles chefiou a -corren te genuinamente federalista . 

O SR . A. AZEREDO: - Julguei que V . Ex . fallasse ·de .quando elle foi 
Governo. Quando Gocverno, interveiu qua ndo não devia t el-o feito. 

O SR. ANToNio MoNIZ: - Naquella reif·e,·encia V. E x . n ã o póde deixar 
de estar •ôe accordo commdgo. 

O •SR. A . AzEREDO: - Si não al'l·anjasse a IPOlitica dos Governadores, a 
cousa hoje estaria muito melho·r _ 

O 'SR. Mo-Niz S•oDRÉ: - O Sr. Cam·pos Salles d'ez a politioa dos Governa-
dores. 

O SR. ANTONIO MüNIZ: - Como eu ia dizendo, -Sr _ Presidente, o nosso 
legislac1o.r c-onstituinte resolveu muito bem o c·aso da inteTVençã.o da União 
nos E stados, não s ómente d eterminando que esta int;;rvenção s ó se 1JOssa dar 
excepcion a lmente, como tambem ;;stabeleeendo que o President;; da Rel)U!blica, 
ex - officio, de motu p.1·opdo, só p-ossa intervi-r em um unico· caso - "para 
r-epellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro."_ Nas demais hy-
potheses :para que sua intervenção se dê, € necessario a requisição do Go-
vern-o loca l ou do. Poder Juà'iciario, ou, então, decreto legislativo. Fóra dahi, 
tudo é arbitraria v iolencia, a tten tado contra as nossas instituições consti-
tuciona;;s_ 

O P resid·ente Epitacio .P.essoa firmo·u a praxe, muito. salutar, de que o 
Presidente da lR.epublica sómente possa intervir para assegurar a execução 
das sentenças federaes quando ihouver requis ição do orgão mais elevado d o 
Po'cl'.er Jud.iciario, - do P residente -do. Supremo Tribunal FederaL 

Todo o Senado sabe que a intervenção nos Estados que apresen tara m e 
sustent-aram nas urnas as camdidaturas da R;;acçã.o Republicana, memoravel 
corrente .politica que as si:gnalou uma das ·phases mais brilhantes da l:istoria 
patria , constit uiu um dos pontos princi1paes do ·programrr:a g-overnamenta l do 
actual Presidente da Repu.blica, que assim manifestou não possuir a elevação 
de espirit-o precisa paa·a, no exercioio , • ., tão impo~·tante cargo, esquecendo os 
r esentimentos oriundos das aggressões e offensas, por mais acrim~:miosas que 
fossem, soffrida:s, durante a cam•panhu. ,presidencial, acima de tudo, collocar 
os vitaes interesses da Nação. 

S. E x . , assim p-rocedendo, ·não di.go que d;;sconheça o. ·que se passa n a 
vida da grande R epublica Norte Amerlcana, -cujas instituições serviram de 
base á quellas ·que n os regem e a cuja pratica vamos, a toda a hora, pedir en-
sinamento para int;;r:p1·etal-as; não di-go, repito, que S . E x. ignore o .que se 
passa na historia daqu;;lle povo, sinã.o que não quiz, no exe r cicio dia. seu ;;le-
vado cargo de Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, seguir 
o exemplo dos illustres cidadãos que naquella republica teem occupado cargo 
ic1entico. 

O g-rande Presidente Wilson, quer c omo doutrinador, quer como chefe da 
Nação, sempre prégou que, si € verdade que nos paizes r egidos pelo systema 
re-publicano, 10 chefe de E stad-o é sempre escolhiC.o entre os guias dos parti-
dos, menos exacto nã.o é que esses. logo que são empossados, substituem as 
insignias de ch efe do partido a que pertencem pelas de chefe da Nação . 
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Si S. Ex. assim tivesse procedido, certamentE> não teríamos chegado a 
sjtue.çã<J angustiosa em que nos achamos. 

A.quella intervenção, Sr. :Presidente, que consUmiu, como disse, e como 
todos os meus illu;;tres collegas n ãv ignoram, um dos pontos ;funC.amentaes 
do pr<Jgramma politico do· !Sr. Artb.ur B ernardes, não se fez esperar. 

A proposito, Sr. Presidente, -quando em ma.io do corrente anno tive en-
sej-o de expôr ao Senado o ·famoso caso bahiano, proferi as seguintes pala-
vras que peço permissão para reproduzir ao Senado, afim de que bem eviden-
ciado fique que não estou no m<Jmento agindo por nenhum sentimento de 
occasião, p.or outro movel que não seja o de ver cumpridos os dispositivos 
constitucionaes que, interessando e.o Estado da Bahia, interessam igualmente 
a todo o paiz, á essencia. do regimen lfederati'Vlo . 

Disse eu então: 
~ISr. !Presidente, o eminente constitucionalista brasileiro, Sr. 

Carlos Maximiliano, no seu brilhante tral:iallho, divide as interven-
ções em duas categorias, as intervenções francas, a descdberto, e 
que e-J.le C.iz serem quasi sempre iHegaes, e as intervenções sorratei .. 
ras, manhosas e diifficeis de serem apuradas. 

A divisão C.o illustre constitucionalista é muito feliz. A primeira 
dellas se manifesta sempre por um decreto do Governo da Repuhlica, 
precedido de uma série de considerandos, geralmente mais ou menos 
absurdos em que, de má fé, o ministro que os redigiu, baralha. o-s pre-
ceitos constitu.cionaes e os princípios jurídicos. 

A segunda, a intervenção m anh<Jsa e sorrateira. se manifesta pm· 
differentes modos: com a nomeação de autoridades federaes contrarias 
ao governo do EstaCLo que alli vão praticar toda a sorte de act<Js qu., 
o diminua aos ollhos do povo, pela demissão de todos os funccionarios 
amigos ou sympathicos á situaçã{) dominante, substituídos Por ad-
versarios declarados e, p<Jr >fim, com a nomeaçá{) de um <Jfficial su • 
'J)erior quE' ou tem interP.sses na politica do Estado ou se acha ind. 
mamente ligado ao Oe.ttete! 

m:Jsse general leva missão reservada, missão essa que chega 
muitas vezes a<J ponto de o autorizar a promover conflictos entre 
praça,; do !Exercito e da Policia"! 

Sr, P residente, essas duas espeeies de intervenção deram-se no inicio Cl.o 
Governo do Sr. Aithu r Bernardes nos Estados c ujas situações nã<J haviam 
apoiado sua candi-datura á presidencia da Republica. 

A primeira victima foi o glorioso Estado do Rio de Janeiro, berço exh'e-
mtcido de Quintino Bocayuva e de Nilo Peçanha, que teve a desdita de as-
sistir á humilhação por que ·passou sua t erra natal. 

•Sua Assembléa Legislativa, que já havia exercid<J parte do mandato ctue 
lhe fôra co·mferido, foi dissolvida. O !Presidente eleito, legalmente reconhecido 
t) em favor de quem militava um habeas-corp1l.S do Supremo Tribunal, foi im-
pedido pela força federa l de exercer o seu cargo. 

O SR. MrauEL DEl ICAIWALHO: - Habeas-corpus que foi· C.eclarado cumpri-
do pelo juiz :federal. 

o SR. ANTCNio MoNrz: -Mas que de facto não o foi, porquanto V. Ex. 
não poderá negar, que tendo sido esse ·habeas-corp1ts concedido ao Sr. Rau1 
F -ernandes, ·para ser empossado e -exercer o mandato de Presidente do Estado 
do Rio de :Janeiro, quem está exercendo esta funcçá{) é o illustre Sr. Fel i·· 
ciano Sodré. V. Ex. ha de convir commigo em que, si o habeas--corp1LS con-
cedido a<J Sr. Raul Fernandes tivesse sido cumprid<J, actualmente quem ,;~ 
aohe.ria na direcção do Estado de que V. Ex. é muito digno representante, 
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não seria o :Sr. Feliciano Sodr-é, mas o dllustre cidadão em fav-or de quem 
existe aquella. ordem. 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO: -V. E..x . sabe que o Dr. Raul Fernanae.. 
foi que abandonou o Governo do E stado, em declaração otficial trazida á im-
prensa. De modo que elle nã-o !foi expellido. 

O SR . ANTONio MoNiz: - Não posso concordar com o que acaba a_., 
dizer V. Ex. 

O Dt·. Raul Fernandes, que foi candi-dato ao. cargo de [presidente do seu-
Estado, que, após ter sido reconlhecido constitucionalmente se apresentou 
para nelle ser empossado, •que nomeou auxiliares, n ão iria al:iandonar 0 seu 
posto de ?nOt1t-1J1"01Yrio·, principalmente depoi-s de militar em seu !!'avor um 
habeas-corpus do Supremo Tribunal Federal. Si S. Ex., pois, não continuou 
no exercício do cargo de Presidente do Estado do Rio de Janeiro. foi unica. . 
mente porque a isso se oppoz -o Sr . Presidente da Republka. 

O SR. MIGUEL DE .CARVALHo: -E' uma apreciação de V. Ex. 
O SR. AN'.rONio MüNIZ: - ... E'is por que os eminentes commentaclores a~<. 

nossa c ·onstituição . . . 
O SR. MIGUiilL DE CARVALHo : -Faço justiça ao Dr. Raul Fernandes. Ene 

era incapuz de a bandonar a elevada posição para ·que dev ia ter sido eletto 
pelo povo fluminense, deante de compressão ou violencia empregadas peto 
Sr . Pres idente da Republka. 

0 tSR. ANTONio MONIZ: -Mas foi SÓ por isso que O tez, 
O ·SR. MIGU!iJL DE CARVALHO: - Elle t em sentimentos elevados e nobre, . 
O SR. ANT.O;NJO MüNIZ; - Mas S. Ex. não podia de modo algum exerco;J' 

de facto a presi"dencia do E-stado, desde .que era physicamente privado peta 
força material. V. Ex. sabe que a <força federal no Estado do Rio de Janeiro 
fo i posta á disposição dos adversarios do ·Sr . Raul F ernandes, que vigorav11. 
alli o est a do de sitio. 

0 .SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Não é o momento de discutir o f'"SO Uu 
Esl a do do R i-o de Janeiro. 

O SR. ANTONio MoNrz : - Estou de accôrdo com V. Ex. Não é o mome_,, .. 
to de discutir o ca,so do Rio de Janeiro. 

O Sr.: ·MIGTTEL DE .CARVALHO: -Nunca discuti com V. Ex. o caso da Bah!(l 
O SR. ANTONio MoNiz: - Eu tive occasião de discutir o caso do ·Rio a., 

Janoiro .. . 
O SR. MIGUEL DE CARVALHO : - Um uni-co apa rte caracterizou a mmha lu .• 

ter venc;ão nos acontecimentos da 'Bahia, mas acceito a discussão c-om r efer en· 
cia ao caso do Estado do Rio- de Janeiro. 

O SR. ANTONio MoNrz: - .... quando, fazendo parte da Cvmrnissão de Cot•·· 
stituição do Senado, d'ui voto vencido no parecet· daquella. Commi·ssão que con .. 
cluiu pela a pprovação dos actos do Governo da Republica, attentatorio da au-
tonomia daqu elle Estado. Si me referi, n este momento, ao caso do Rio de J a -
neiro, foi, como V . Ex. dentr-o de ·poucos m-omentos ha de ver, para tinO ' 
uma conclusão em fa.vor da these que estou sustentando. Eu r eferi que 'OI 
Sr. Presidente da. Republica interveio no E's-tad-o do Rio de Janeir-o. substi-
tu indo o seu Poder L egislativo e o seu Poder Executivo por um interventof. 
cujas funcções foram estabelecidas em decreto baixado pelo Governo; func-
Gões de di.ctador, :funcções discrlclona rias, pol'tquanto ao interventor forati'i 
confiadas não sóm ente as ;fun.cções legisla tivas, como as executivas. Mas -
e era este o ponto a que eu queria chegar, e do qual V. E x. me desviou -~ 
mas submetteu o seu procedimento ao julgamento do •Congresso N acion al. 
Cumpriu, portanto, o Chelfe da Nação o seu dever 'Constitucional. Tendo, a 
meu ver, aliás, erradamente Intervindo, desde que não estava funccionando o 
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Congresso, em 111egocios peculiares ao Estado do ·R io de Janeiro, Jogo quo 
este se r euniu, .S. Ex. se apressou em dar-'lhe conta do seu a.cto. 

No Rio Grande do Sul ·os f actos não se passaram do mesmo moào. 
Quando o 'Sr. Arthur ~ernardes assumiu a Presidencia da R epublica, a su~ 
irritação .contra. os tSrs. Nilo ·Peçanlha. e iSeabra não era em n ada menor do qu., 
aquella q u e lhe inspirava o 1Sr . Borges de Medeiros. Não era s 6mente corn 
os ·Chefes da politica ·bahiana e f.Juminense que o .Sr. Presidente da R epu-
'blica queria aJjustar contas. O cd;stigo não era sõmente para elles. O Sr. 
Borges de Medeiros que d'oi uma das figuras mais salientes da Reacção Re-
publicana, não podia ficar impune. E então o illustre Sr. Arthur Bernardes, 
cujos actos confirmam a opinião do Sr. Carlos Maximi,Jiano, da exlstencla db 
duas sortes de intervenções nos Estados - a manlhosa, a sorrateira e a franca. 
- começou, ,como no caso da Bahia. animando os seus amigos no Rio Gran-
de, que eram os adversarios do Sr. B õrges de Medeiros, a se unificarem para 
darem-lh e com'bate em todos os terrenos. 

Não h a de t,·õa fé quem não a.ttri'bua ao Sr. Presidente da Republlca a 
responsabilidade ua sangren ta revolu çãc, que está. Incendiando o Estado do 
Rio Gra nde do Sul. 

Mais tarde, porém, circumstancias diversas dete1,minaram urr.'a appro-
ximação entre o tSr. Presidente da R epublica e o Presidente d aquelle Estado, 
e, dessa approximação, resultou reatar S. ·Ex. as suas relações com o Sr. 
Borges de Medeiros, decidindo, então, prestigiai-o na posição de Chefe da po-
lítica rio-grandense e a reputar legal o seu empossamento no Governo do 
Esta do, cuja legitimidade elle mesmo puzera em duvi.da . 

Con''o porém, não lhe ficava b em abandonar, sem mais nem menos, aquel-
Jes aos quaes havia induzido até á luta armada, surgiu o celebre tratad·o de 
Pedras Altas, que é o maior absurdo jurídico que a historia do nosso paiz 
registra. 

Aquelles que têm es~udado essa phase da politica do Rio Grande do Sul, 
re'f·erem que o eminente Sr. Assis Brasil, no momento em que dava a sua assi-
gnatura áquelle documento, perguntara ao representante do Governo da 
União, ·que era o Sr. Gen·eral Setembrino, Ministro da Buerra, si effectiva-
mente o accôrdo seria cumprido; que este estava feito rr·as ·que não sabia 
si a ·paz estava restabelecida, por isso que dependia da fiel execução do tra-
tado. 

O ISr. Setembrino de Carvalho respondera ao eminente riograndense que, 
da sua parte, não havia -duvida alguma: o ajuste seria observado; e accres-
centou que si não se contentavam com a palavra do chefe Ua. Nação, elle em-
penharia tambem a sua . 

.De maneira, que desde esse momento se gerou a desconfiança no espi!rito, 
dos riograndenses a respeito do fiel curr'primento do tra tado de Pedras Altas. 
A resposta do Sr. Ministro da Guerra denotav-a que S . Ex. não depositava 
inteira confiança na efficiencia do tratado que acabava de assignar. 

E os factos vieram a demonstrar que muita razão teve o Sr. Assis Brasil 
em duvidar da sua leal eqecução. De forma que, si com ;0 Estado do. Rio 
Grande do Sul não se deu o mesmo que com o do Rio de J aneiro; si a situação 
que ali dominava, por occasião da eleição pTesidencial não foi deposta e sub-
stituída J)Or outra mais intimamente ligada ao Sr. Presidente da Republica, 
não resta duvida alguma que o grand·e Estado do extremo sul não f icou im-
pune pela audacia de não h aver applaudido as candidaturas da Convenção de 
Julho. 

Resta a Bahia. 
O ,sr. Presidente da Republica com eçou a hostilizar a polit!ca então 

dominante no meu El'stado, desde o m01r:ento em que foi em~)ossa-do no seu 
elevado cargo. ·'•'' l \~[ 
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Em discurso que aqui proferi em Maio do corrente anno, assim me eJ<.-
primi: 

"A ·primeira manifestação de hostilidade pra Ucada pelo Sr. Pre-
sidente da Republica contra a situação dominante da Bahia !oi a 
escolha, para fazer parte do seu ministerio, de uma das figuras mais 
r epresenta tivas da opposição bahia na. 

Berre sei que o Presidente da Republica, pela n ossa Constituição, 
tem amplos poderes, gosa da maior Ji;berdade para a escolha dos 
seus ministros. O que, porém, n ã o resta duvida é que quando o Pre-
sidente d a RepubHca não quer hostilizar situações locaes, não vai 
buscar ministros nas hastes que lhe são a dversas. 

!Si S. Ex. queria ·dar uma demonstração de justo apreço ã Bahla, 
convi-dando pwra ministro um dos seus filhos , não digo que fosse pro-
curai-o, entre os seus adversarios , não vou a tanto, mas não faltam 
ba hia nos illustres, eompletarr..•ente alheios á política, que poderiam 
exercer com muit o brilho as funcções de ministro, occu•panclo qual-
quer das pa stas". 

A' nomeação do Sr. Miguel Calmon para o cargo de Ministro da Agri-
cultura, nomeação a cuja origem eu, ha ·dias, t ive occasião de referir-me 
desta tribuna, seguiu-se a d emissão de todos os fun ccionarios federaes ami-
gos ou suppostos amigos da situação. 

Além' desse facto, ISr. Presidente, muito expressivo, o Governo da .Kepu-
blica transformou a Bahia em uma p raça de .guerra, augmentando considera -
velmente a sua g ua rnição, substituindo o inspector -do d istricto por um outro 
que er a abertamente a:trreiçoado á opposição. Fez esta ciona r no porto varias 
unida des da nossa marinha de guerra, •providenciou para que a opposição que 
se achava dividida em differentes grupo~ se unificasse ·e concorresse ás ur-
nas ·com uma só chapa prura a renovaçãt total da Camara dos Deputados e 
do t erço do .Senaúo; nomeou para exercer o cargo de substituto de juiz fe-
deral un:< ·cidadão intimamente ligado ao entã o interventor {lo Estado do Rio 
de Janeiro, o saudo!;o !!:l i". D r . Aurelino L eal, que tinha interesses na politica 
da Bahia, de onde era filho, exclusivamente para o fim de dar braço forte, 
como deu , aos bernardistas -da Bahia, afim de l evarem a eifeito, como o 
fizeram, o pla no de uma duplicata do Poder L egislativo. 

Esses foram os actos preparatorios da intervenção no Estado -da B a hia 
esses são os actos que con stituem a int ervenção manhosa e· sU?TateiTa d e qu~ 
nos falia o eminente Sr. Carlos Ma ximiliano . •Seg uiran:'-se os actos de in-
terven ção •decla.rada. O •Sr. Presidente d a Republica decretou "estado de s itio 
em todo o territorio do Estado ·da Bahia 1Jelo prazo de trinta dias" para "o 
commandante da 6" regiã o militar, como representante do Governo .da União", 
dar " .posse e exercício ao Governador " . 

De m a neira que o Sr. Presidente da R epu blica descobriu uma nova 
causa para decretação do sitio e de intervenção nos Estados. ·s em·pre que em 
um Estado qualquer surgirem .duv idas a respeito da eleição do seu Gover-
nador, o ren:'edio a empregar para a solução do caso, segundo a opinião do 
Sr . Dr. Arthur B er na rdes, é a intervenção acompa nhada da decretação do 
sitio! 

.Occorre mals que a intervenção a que me venho referi ndo, a lêm ae outras 
inconstitucionalidades, tinha a origina lida de, como muito bem salientou o 
meu illustre com<panheiro de bancada .sr. Moniz Sodré, no seu brilhante 
discurso h ontem proferido, de "ser u?n sitio co.nt?·a a atttoTi<lacle". 

Os que .conhecem, Sr. Presidente, a historia do malfa dado instituto q'ue 
ê o estado de sitio, que o direito n:'oderno repelle como incompati\\el com a 
dignidade humana, sabem perfeitamente que é contra a essencia desse insti-
tuto abranger elle n as s u as m a lhas áquelles que se acham investidos de tun-
cção puJblica, isto é, não Jla sitio contra autoridade. E, o sitio na Bahia !ol 
expressamente decretado c ontra a a utoridade, como declarou em documento 
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publico o gen-eral incumbido da sua execução, es~e foi o seu característiCo. 
IS·r . Presidente causa vergonha ler o ·relatono ·do •Sr . general M'arçal. 

PaJra fazel-o confe~so a V . Ex. que constranjo a minha conscienda. Mas, 
não o· posso evitar desde que necessito d-emonstrar <Jabalmente a proposlçil.o 
que acabo de err.•ittir, isto é, que o sitio na Bahia fôra decretaldo contra a 
autoridade. Assim é, oSr . Presidente, que o S r . general Marçal , .que após a 
façanha praticada na Bahia, viu substituído seus galões de coronel pelas 
estrellas symbolicas do generalato, recompensa, naJturalmen'tle, iieste alto 
serviço prestado á patria e ás instituições republicanas, no officio dirigido 
ao !Chefe da Nação diz o seguinte: 

"Em 27 de Março - <Jhamo a attenção dos !Srs. •Senai!ores - negue! 
permissão ao 'Sr. Dr. Governador do Estado para se retiraJr da ca:pital ,onde 
os boatos terroristas pelos seus proprios amigos espalhados contmuavam a 
m•anter a população em sobresalto." 

Isto em 27 de Março, quando ainda o mandato para o qual fôra eleito o 
Sr. 8-eabra não se h a via. extinguido ! 

(Oontimta a ler) . 
"Ante a rr..~nha negativa, continua o officio, .S . E·.c requereu ao <ilgn., 

juiz federal um habeas-corp1.ts para, na qualidade . de go:rernador,~ poder . se 
lo comover livremente para fóra do Estado. Ao ped1do de 1nformaçao co:nüdo 
no officio dessa data, daquelle juizo, não me conformando com o deseJo do 
peticionado em passar o governo ao seu substituto legal, após embarque, 
assim r espondi: 

"Ao juiz federal na secção deste Estado. Em resposta a:o vosso offtc!o il~ 
27 do corrente, remettendo -me, por cópia, urréa petição de habeas- corpus a 
favor do Sr. Governador do Estado, Dr . .José Joaquim JSeabra, afim de que 
possa o mesmo usar do direito de livre locomoção neste EStado, cabe-me In-
formar-vos que, decretado o estado de sitio e a intervenção neste EStado, 
ficam .por aquelle suspensas as garantia s constitucionaes, ·Com ~·estricçã.o, 
quanto ás pessoas, de só poderem ser detidas em legar differente do desti-
nado a I'éos de crimes communs, e fica 'POT esta subordinada á autoridade lo-
cal, maximé quando o sitio e a intervenção são decretados, <Jomo n o caso 
a>Ctual, ;para assegurar o livre funccionam·ento da Assembléa Legisla tiva, 
precisa mente contra as ameaças e planos do .governador do Estado". 

Ainda h ontem, :Sr. Presidente, o meu eminente <Jompanhelro de nan-
cada teve ensejo ·de estudar minuciosamente estes assum•ptos, fazendo apro-
priadas citações {!e factos occorridos nos Estados Unidos e na Ar.gentina, 
relativamente a uma autoridade accusada de tentar perturbar a ordem pu-
blica. (Oontimta a leitura): "Nem na lettra, nem no espírito da Constltutç!W 
está invocada a ímmunídade do governador, sob pena de poder a medida do 
sitio ser iníqua e inefficaz, qua ndo a razão do sítio s eja a propria a ttitude do 
governador, r evelada nos m·oposit os inequívocos á commoção intestina. Nulla 
seria tambem •em seus Eiffeítos a intervenção, si ella não limitasse, não res-
tringisse a acção do governa!dor, que pôde ser até afastado {lo car.go, como se 
tem da:do mais de ruma vez. " Estuvendo! 

O SR. JY,IONIZ .SoDRÉ: - An:anhã o Congresso decreta o sitio para depor 
o Presidente da iRepublica. 

O 1SR. ANTONIO MoNrz: - Não me consta que em nenhum EStado dt< 
Re.publioca já tenha sido algum governador affastailo do seu cargo ,para que a 
intervenção decretada fosse fiehréente executada. (Oontin~ta a leitura): 

"En1 v ista destas -considerações, não me parece que constitua constran-
gimento íllegal a attitude deste commando, obediente ao .pensamento can• 
tido no decreto n. 16.422, de 19 ·do corrente mez, recusando permittir o em• 
barque do impetrante antes do dia 29, ainda do corrente, pois a sua reti-
rada do Estado, sem passar o governo, pôde constituir motivo de pertua·bação 
da ordem publi-ca, por oocasião da posse do novo .governauor, ;perturbaçil.u 
que devo irr.•pedir em cumprimento das ordens do Governo Federal. 
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Não hav€rá €mbaraço ao impetrante, para embarcar a 28, si, para isso, 
visto qu€ se retira do Estado, .passar o governo a seu substituto legal, tanto 
mais que, terminando a 29 o governo do impetrante, e, pa;rtindo na vesp~ra, 
nada justifica que o faça sem ·passar o mesmo governo." 

.Não commentarei essa sêrie de disparates. A sua simples leitura ê suro-
ciente para logo se ver o que de absurdo e extravagante .contém o docum'ento 
que com tristeza acabo d€ trazer ao conhe<Cim€nto do Senado. 

Não se éomprehende que um cidadão, qualquer que seja o cargo que 
.exerça, seja obrigado a transmittir o seu exerci-cio ao seu substituto lega!, 
quando o queira deixar. 

Deve fazel-o; mas si não o fizer, n ão ·ha meio de compellil-o. S.i o Sr. 
Seabra entendesse que devia Teürar-se da Bahia, sem passar o exercício de 
seu cargo a seu substituto, não havia meio legal algum que a .isso constran-
gesse. 

De modo que, :sr . . Presidente, esse to pico do officio do Sr. MaTçal dá a 
derr.·onstracão cabal da falta de intuição de deveres funccionaes da parte 
desse general ou daquelles que o ins,piTavam pelos fios telegraphic os, pondo de 
rastos os ;princípios i.miversaes de direito para satisfazer odloo. 

1ST. :Presidente, como disse a V. Ex., só li esse topico ·do Telatorio do en-
tão coronel Marçai, •hoje general, ·para comprovar a affirmativa que eu havia 
feito de que o sitio decretado para a Bahia, em 19 de Ma,rço, foi .inconstitu-
ciona l, porque a lém de naquelle momento o Estado .estar em completa ·pa~, 
foi um sitio contra a autoridade, o que ê um absurdo innominavel errl Direito 
Constitucional. 

Mas, •Sr. Presidente, as violencias do Governo central para humil.har u 
Bahia, impondo-lhe como governador um cidadão repellido pelas urnas, não 
reconhecido legalm:ente € ine legível, constitucional e moralmente, porque 
era o Presidente de um instituto de credito que com o Estado tinha, e tem, 
vultoso contracto, !houve grande excesso na execução do sitio. Dessa exe-
cução !foi incurr.'bido o inspector da •Região Militar cujo primeiro acto foi 
o desrespeito ás autoridades constituidas do Estll!do e á sua dignidade de 
Estado Federado. 

Mandou occupar militarmente os differ€ntes edifícios publicos, P·rendendo 
até os delegados de Policia, conforme ingenua ou arrogantemente confessou 
no seu relatorio. 

O SR. PRESIDENTE: - Observo a V. Ex. que está terminada a hora desti-
nada ao €Xpediente. 

O ISR. ANToNIO MoNrz: - Eu pediria a V. Ex. a fineza de commltar v 
Senado sobre si me concederia uma prorogação para terminar as minhas 
considerações. 

O SR. <PREsiDENTE: - De meia hora? 
0 SR . ANTONIO MONIZ: -De meia hora. 
O .SR. PRESIDENTE: - O ISr. !Senador Antonio Moniz requer a prorogaçã.o 

da hora do expediente por 30 minutos. Os senhores que approvam queirarrJ le-
vantar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. Continua com a palavra o Sr. Antonio Moniz. 
O iSR. ANTONIO Momz: - !Sr. Presidente, eu agTadeço aos :Srs. Senadore:!! 

a prorogação que me acabam de conceder afim de proseglir na fundamentação 
do requerimento que já tive a honra de annunciar a V . Ex. e que dentro em 
pouco subrrcetterei á consideração do !Senado. Prometto a V. Ex. e aos 
Srs. Senadores que procurarei ser o mais breve possível na explanação do 
meu pt)nsamento. 

Creia V. Ex. e creiarrc os meus illustres collegas que neste momento 
não me anima outro pensamento que n ão seja o de concorrer, na medida da!! 
minhas tf.racas forças, para que seja esclar€Cida a situação, considerada por 
demais precaria, em que se acha o Estado de que sou representante. Nunca 
a Bahia se viu em situação tão humilhante. Suas condições são opm- demal3 
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deprimentes perante as demais unidades da Federação. Assemelham-se as de 
um territorio conquistado. No tempo do Imperio o governo da Bruhia era 
exeroi1io por um ci1la1ião nomeaido 'Pelo governo im·perial; era elle quem ele-
gia livremente a sua assembléa e os seus representantes no Parlamento Na-
cional. Nunca a Bahia passou pelo dissabor de ver o governo central lh!i 
Impôr os candidatos á sua representação nacional e, muito menos ainda, a 
sua representação provincial. Mas não era sómente no tempo da monarchia 
que isto acontecia. Aconteceu até o mom•ento em que o .sr. Arthur Bernar-
des assumiu a •Chefia suprema do paiz ·para regenera1· os nossos costumes 
voliticos. 

Como disse, S.r. Presidente, · no Imperio, o (Poder !EXecutivo local era 
exercido por um cidadão de livre nomeação do Governo Imperial. Actualmen-
te o cidadão •que se acha exercendo as ifuncções de primeiro magistrado da 
Bahia, :que se acha no desempenho do caDgo de seu Governador, não lfoi elei-
to, não foi nomeado, nem é um Governador ou Presidente de Estado n a te-
ohnica do êDi:reito Constitucional Brasileiro, nem tambem um interventor, 
coruforme a praxe do m esm·o Direito e a legislação argentina. O Sr. Góes 
Calmon foi collQ.cado no posto em que se acha por uma intervenção incon-
stitucional acompanhada de um estado de sitio impossível de ser justificado 
perante a Constituição Brasileira. 

Não se lim.itou, iSr . (Presidente, o Governo da Republica a transformar 
a B!ahia em uma praça de guerra, decretando o sitio e a intervenção para 
empossar o 1Sr. Góes Calmon. E ssas 'PrQ.videnci:as não eram sufficientes. Re-
eei.oso de um protesto ener.gico do povo bahiano·, o incumlbido da execução 
do sitio, o então Coronel 1\l(arçal transformou em •quarteis os ed:ifi:cios desti-
nados ao Poder Legislativo, o da ám'Prensa of.ficial, contíguo a um delles, 
em frente dos quaes assestou os .canhões por occasião do pro-cesso da apu-
ração da eleição governamental. 

Não -estou, Sr. Presidente, fazendo allegações que não possa .provar, além 
d& que estão no domínio publico. Vou ler ao ,senado um documento do mais 
alto valimento, que demonstra inconcussamente a veracidade da proposição 
que acrubo de enun'Ciar . E' um telegramma do eminente brasileiro·, ·Sr. Sea-
bra, então Governador 1ia IBaJh\a, que justamente o reputa o maior dos seus 
filhos, ao Sr. (Presidente da Republiqa: 

"!Sou surprehendido com a noticia de <que .força !federal OCCU'POU 
o edi:f'icio onde funcciona o Senado Estadoal, sem que o mirum0. aviso 
!fosse feito ao Governador de E 'stado. Mandei 0 Secretario do. Inte-
rior do Estado ao Sr. commandante da região militar informar-se do 
.que occorria, e ·este Tespondeu obedecer a ordens, emanadas de vossa 
Ex ., .que lhe recommend:â.ra attender a .qualquer requisi:ção de for-
Ç"- .feita pelo presidente do Senado. Antes de tudo o presidente do 
1Senado não tem competencia, em face da Constituição Federal 11 da 
'Estadual, para requisitar_ fOrça federal, o q u e importa em uma inter-
venção federal no Estado, com manifesta offensa á sua autonomia-
DepoiJS occorre que a !Mesa do Senado, por oJificio· de 'hontem dispen-
sou a 'Pequena força estadual que lá estava, sob o fundamento futil 
i!e que o infel·ior •que a commandava não merecia corufiança . -

iE' claro que em taes circumstancias devia a Mesa do Senaido es-
perar pela deJ.i•beração do Governo é. sua reclamação. Estando assim 
ferida evidentemente a auton omia do Estado, pela i:ntervenção inde-
bita e anarchica da !f-orça federal, levo a minha reclamação a V. Ex., 
esperando que não se farão demorar as ·ordens de V. Ex., no senti-
do de ser retirada a força federa! do edifi'Cio do· Senado, proprio es-
tadual, tendo o Governo do Estado os meio·s -preci:sos para garantir 
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o livre exerc1c1o dos poderes publicos do Estado e, o que é mais: 
promvto a of.ferecer á Mesa do Senado a;s ,garantias que a mesma 
entender convenientes. Devo ponderar ainda. tque tenho em mãos u m 
protesto do Senador Wenceslau de Oliveira Guimarães contra a oc-
·Cupação do edilficio do Senado e reclamando do meu Governo garan-
tias pa;ra. ·o livre exercício drus s uas lfuncções . 

Espero providencias de V. Ex. sobre essa occurrencia, que, 
evidentemente, attenta contra a Constituição Federal". 

1Sr. P r esidente, mais natural era .que o illu stre Chefe da Nação, t oman-
do conhecimento do telegramma do Governador da Bahia, immediatamente a 
S. Ex . respondesse, fazendo cessar o attentado contra a autonomia daquelle 
Estado, que ao seu ·Conhecimento tinha sido levado·. 

Entretanto, passaram-se alguns dias sem que resposta alguma lhe fosse 
dada, até que, alfinal, o Sr. ll'v.lini•stro da Justiça dirigiu;-Se a S. Ex. em um 
telegramma sibilino, cheio de evasivas, em que não se animava a assumi!: a 
responsllibilidade daquelle attentado, mas procurava attenuar o procedimen-
to do Governo Federal, atirando a responsabilidade do mesmo para o Presi-
dente do Senado da Bahia. 

Mas não .ha constitucionrulista algum •que sustente q u e, pela nossa Con-
stitusção e por aquellas que the serviram de b'ase, possam os Presidentes dos 
Senados dos Estados requi•sitar forças do Governo Federal, para garantia do 
predio em .que os mesmos d'u nccionam, maximé quando o governo Local havia 
assegurado em documento publico que disposto estava a presta.r todas as ga· 
rantias. 

Quando a Constituição usa da expressão - Governos - no artigo r ela--
tivo á intervenção da União nos ·Estados, estão todos accórdes que esta ex-
pressão comprehende não .sómente o Poder Executivo como tambem o J...e. 
gfslativo e Judi-ciario. Mas, ·o que ninguem de bôa lfé pó de affirmllir é que o 
Presidente do Senado constitua o !Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, pllira V. Ex. e os 1Srs. Senadores verem que tenho toda 
a razão nas affirmativas q u e ll!CaJbo de ,fazer, vou ler a local em .que o Dia1t1'io 
da Bahia, orgão inteiramente insuspeito •á situação >hoje alli dominante, orgão 
11ue não cessa de declarar, .sem contestação, que ref·lecte o pensamento do 
Sr . Góes Calmon, na imprensa, descreve o seu reconhecimento: 

"Revestiu--se da maior solemnidade a sessão de hontem da As-
sem~a Geral Legislativa. Pessoas de representação social, com-
mandantes de todas as unidades, quer de terra .quer de mar, da !força 
federal, ora nesta capital e a massa popular. A minoria não compa -
receu. Ha uma proposta e uma moção em discussão, que foram ap-
piovadas. Falam, em brilhantes discursos, os Deputados Gileno Ama-
do e Cardoso, Durval Fraga e ~ereira Moacyr. Na discussão do pa-
recer da Commissão de !Poderes, o Deputado Amado produziu elo-quen-
te oração, mostrando que não tem fundamento de especie alguma a 
questão suscitada pelo Senador Wencesláo Guimarães, da inelegtbili-
d:ade do Dr. Francisco Marques de Góes Calmon. A sua argumenta-
ção, convincente pelo 1brilho e serenidade com que foi feita, produ-
ziu a melhor impressão . A votação !foi nominal. O Sr. Presidente,' 
então, levanta- se, no que é acompanhado •pela assembléa e por toda 
a assistencia, e proclama Governador eleito da Balhia o 1sr. Fran-
cisco Mar.ques de Góes Calmon, por ter obtido maioria absoluta de 
votos". 

Creio, Sr. Presidente, que nenhum .Senador salbe de facto· identico, isto 
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ê, que um cidadão fosse reconhecido governador de um Estado com a .pre-
sença de autoridades milita,re.s de terra e mar, na sala em que funccionava 
o poder verificador . Si esses militares fossem assistir á posse do Sr. Góes 
Ca:lmon ou de outro qualquer cidadão, proclamado governador da Bahia, nada 
mais natural; mas, assistir á sessão em que a Assembléa Legislativa proce-
dia á apuração da eleição, afim de verificar qual o cidadão eiffectivamente 
eleito, em um pleito em que houve disputa, em que am'l:.'os os concurrentes se 
julgavam venceêores?! 

IOcco·rre mais, :sr. Presidente, .que quando esta sessão se realizou, já o 
Poder Legislativo legalmente re\.mido havia proclamado .governador do Es-
tado o Sr. Arlindo Leoni. A .sessão pres~dida, por assim dizer, pelo inspector 
mi.Jitar, realizou-se no dia immediato âlquel!e em que o !Poder competente, li-
vremente, sem coacção de especie alguma, ·havi"a proclamado o eleito do povo. 

E a proposi:to·, Sr. iPresidente, peço venia para ler ao Senado uma opinião 
do Sr. Ruy Barbosa, que a inda hoje os meus adversario.s consideram como 
seu guia. espiritual e ao qual não cançam de proclamar como sendo o pontí-
fice supremo do nosso direito constitucional. O Sr . Ruy Barbosa sustentou, 
em um dos seus monumentaes tra,balhos, que "a apuração da eleição de um 
ahefe de Estado é êe suá natureza uma operação que se repete. Bem ou mai 
feita, estará definitivamente consummada. tSupponhamos prati-cllidas irregu-
laridades na apuração da eleição do Presidente da Republica; que auto-rida-
de conhe:cerá. deHas para as emendas? Ond.e tal autoridllide, quando ellas cc-
correm na apuração dos Go·vernadores? O tCongresso Nacional? O Chefe da 
Nação? Não enxergo tal possibilidade no systema co·nstitucional do paiz. De 
remedio em remedio, na ordem das instituições 'humanas, se acaba por che-
gar sempre a um termo onde jã, não ha remedio imaginad:o" , 

De fôrma, Sr . Presidente, que quando o Sr. Góes Calmon conseguiu que 
a Assembléa Geral no Estado, funccionando em um eàoificio transformado em 
]Jraça militar, cercado de canhões, tendo em frente a artilharia pesada e os 
nav-ios que se achavam fundeadl:>s no parto, q.uarudo isto se deu já o Sr. Ar-
lindo Leone hruv:ia sido reconhecido Governador, de uma maneira definitiva na 
Qpinião do Sr . Ruy Bm--bosa, porque "a a,puração da eleição de um chefe de 
Estado é Ide sua a1ruturieozJa uma o.peração que se nãl:> repete" . 

.Sr. Presidente, muito ainda tinha eu que add.uzi:r em1 justifi!cativa do re-
quérimento que vou submetter á con sideração do >Senado, mas como não que-
ro, por mais ten11J.)O enfastiar o :Senadlo . . . 

0 iSR. JoAQUIM MURTINHio; -Não rupoiado. 
O ISR. !ANToNio Mo.Nm: - ... vou resumir as minhas considerações. 
Como disse, aimlda que não tivesse conc<oordadO' com a 'intervenção no gio-

rioso Estado do Rio de Janeiro, não ha duvida que o Sr. Pr.esidente da Repu-
blica c umopriu a!lli o seu dever, submettendo o caso á atPreciação do Congresso. 

!Mas, no caso da Bahia, isto não se deu. O. Bresildente da Re;publica de-
cretou o s·itio e a imtei'!Venção .para aJquelle Estllido, ·porém até hoje nã:o re-
rnetteu ao Congresso a m ensagem sujeitando o caso ao seu ju·1gamento. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe que a COID\Petencia da decretação do estado 
de sitio é privativa do Congresso Nacional, estando elle reunido. No inter•e-
gno parlamentar, esta com!petencia passa a ser !do Presidente da 'Republica. 
med.iante a seguLnte restricção, "Jogo que s:e reunir o Congresso o Presidente 
da Republica lhe orelatará, motivando-as, as medidas de excepção que hou-
ver sido tomadas (art . 8·0·, § 3°). 

Ora, ISr. P residente, em 19 de Felvereiro do corrente an no, o !Presidente 
<da Republira >d ecretou o estrud'o de sitio vara a Bahia. Entre<ta nto•. decorridos 
nove ou >dez mezes, ainda esse decreto não. foi submettido á apreciação do Po-
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der LegJslwtivEl. ,S . E'x . não teve a inda QJelo menos a gentileza de 'dar co -
nh~cimento a:o ·Congresso Nacional de ·que, usando da autorização const a.nt<l 
do art. 48, n. 15, e art. 80 Ida Constitu ição Federal, c omo diz o seu decreto, 
havia tomado aqueHa medi<~a de excepção . 

Creio, IS.r. Presidente, que neste .par ticula r, não h evel1á u•m só Senador 
que deixe de •reconhecer-me razão na cens,uora ·que wcabo de fazer. Duvida.-; 
pôde •haver se :o Presidente •da Republica poderia decretar o sitio no Estado 
da Bwhia; mas não •ha ninguerrn .que {Possa •C0111Vir que .S . iEx. o decre tando 
pudesse deixar de s ubm'Eltter o de.creto á aQJreciação do lPoder L egislativo. 

O :SR. PRESIDENTE (tangenào os tympanos): - Lembro a V. Ex. que 
es,tá terminada a hora da prorogaçã:o . 

O ·SR . ANToNio IMoNiz: - Nestas conJà.içõe.s, eu envio á Mesa o ~u r e-
quer-imento, reservando-1ne para continua r a sua fundamentação quando fôr 
elle dado a debate . (Muito be?m; 'I'IVlllbto bem). 

O Sr . Barbosa Lima: - Sr. P~·esidente, eu me havia empenhado na di.s-
cussã.!o deste requerimento, quando, tendo terminado a hora desU.naJda ao ex-
pediente, fui .por V . Ex. advertido de que seria necessario, .pa;ra que pudoose 
continuaJr, requerer a pro:rogação do ex;pediente. Esse meu requ erimento n ão 
mereceu approvação do Senado e eu daqui lhe agra:deço a gentileza com qué 
me obsequiou, contribuindo para que e u pudesse haurir novas forças e eHe-
cfivamente me dese>DJ,penhar dos deveres que me im puz. Consolei-me com a 
recusa, ,por as,sim dizd!r inedita, com que me distinguiu o Senado, de que sou 
humilde membro; consolei-me com a id-éa de que esse in·deferimento ao meu 
requerimento se filiava aio justo desejo, .por •parte elos directores dos nossos 
t ralbalhos, de :promover m a is. ·rarpi.do a nclam·ento na discussão· e na votação 
das emendas ao orçamento da re·ceita . 

Realmente o assumpto é de tal relevan'Cia que explica sufficientem·ente o 
gesto, poUico eommum, •dac1o.s os habitas de ·cortez.ia do •Senwdo. 

Retomamclo a palavra, no expediente da sessão, que agora se inicia, volto 
ao ponto em que me encontra!Va, quando, dada a hora, tive de -calar-;me, sen-
tando -m·e . Antes, porém, de <re·C!Omeçar a leitura do curioso documento, que 
é a ordem do dia Kio bravo •commandamte da 5" região n1ilitar, e u me permit-
t ir.ei fazer uma observação, de .passagem, sobre um vo·cabulo •que a nda sen·· 
elo muito empregaJdo, em relação aos que dissentem da :orientação p r eponde-
rante nos drculos .go~ernam·en.taes. A esses, divididos e m varias grupos, des-
làe os que estão em ar>m.as nas coxi1has do sul, nas mattas do I g uassú , até os 
que diverge m de v a rias gestos dos .goveTnantes; a ess.es está se applicando, de 
um modo muito generaiizaclo, ma imprensa a dicta á situação rein ante, e até 
nos debates parlamentares, o epith!eto de masho1•qu eiros. 

A m as.horca, o :Senado sabe, que era uma instituição governista, não era 
QPIP:Osicionista, era a denominação dada á associação 1de !patriotas, mais ou 
menos interesswdos ~ interesseiros, que s.e incumbia de rcertas taTeifas me no;l 
confessa,veis, •que mão •podiam ser commettidas ao.s agentes ofifici'aes do· Poder 
Publico, nos temrr:>os de D. J'uan Manoel Rosas. Havia a lwnarabl e sa,la, que 
era a assembréa sobre que recahiam as ·responsrubilidades publicas officiaes 
dos acto.s praücados pela 1drctadura do Pra t a. Em conver.gencia com essa no-
ta.vel IegislaJtura havia os mas hor>queiros. lOs mashorqueh·os não eram, pois, 
os adrversa rios do Governo; eram os colla,boradores escusos de .governa.n teú 
omnipotl'mtes, de a utocratas de então . De modo que ha, pelo m eno.s imp r o-
opriedade na ap.plicação do t m,mo pejorativo a todos quantos, em diversoJ 
g.J:'áos, rdivergem da orientação •governamentaJl. 

Postas as coúsas nos seus termos e dados os nomes a quem os merece, 
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eu retomo o commenta rio que ia "Começando a <fazer sobre o c urioso documen-
to, .que é a ordem do dia a que aJludo. 

Destaquei deste documento esta ;phrase : 
"Não estou preso - diz -o General João Nepomuceno Costa - a um es-

pírito estr.eito de .partidarismo doentio, pois que a minha consciencia se .go-
verna pel:o espir.ito sublime :de amor á P atria. e á ordem co·nstitucional da Re-
publ:iJca, e disso (quer d izer desse eSjpirito sublime .de amor á Patria e á or-
dem constitucional da RetP·UJbltca) já dei .prorvas •quando em 18·93, o Mairooha! 
Floriano, rompendo a Constttuiçã-o-, collocou-s.e fóra da lei, co.nservando-se no 
governo revolucionariamente". 

Ora, aqui, está. O então T en ente João Nepomuceno da CoBta entendeu 
que 0 \Mareohal Floríamo, então no exercicio de Vice-Presbde nte da Reprubli'ca. 
pela renuncia á pres idencia do Sr. Marechal Deodoro se tinha ·collocado fóra 
da lei; e entãll , elle, ten e nte, já nessa éiJ;loca, a bra zado em granqe amor pela 
ordem constituüional, ·foi ooowpar o Jogar deixado 1pelo Ma rechal que se tinha 
.posto fóra da le i, e elle metteu-se dentro da Jei. (Riso) 

V. Ex . está venldo o vaJor da evocação e a significação I:PCJlitica que 
e lla tem. 

Agora imagine V. Ex. si não fosse a amnistia que veiu depois, em 1•895, 
melhorada em annos subsequentes, e nós teríamos o tenente da legalidade 
coronel da revolta, ainda coronel. do lado tlaquella legalidade sui genm··is, ao 
passo que, com a amnistia, - !força é convir que ás vezes esse recurso tem 
aJ.guma .cousa de util ; para o Governo actual - não ha duvida que teve, 
porque lhe proporci-onou en sejo de vêr promovtdo a general o tenente daquella 
época que vem, agora, em uma ordem do dia, d'azer aquillo que f aziam a nti-
gamente os arestos do SU'premo Tri•bunal Feder2•l, dizer que cOfUS.a é J<>.galidade 
e que ICQI\.IJS<a nãJo é legalidade. N aqueJle tern!po, 1Jilr tanto, o Plre\si:d-e-nte da 
Republica estawa fóra da legalidade; quem estava com a legaJid'Bide €Ta o 
temente . Hoje já mão· é •um tenente, é um gemera! - o -General Izi:doo·o que 
entende, com o m·esmo dir·eito, com o m·esmo. sublime amor á ordem consti-
tucional, que o Presidente d a R epu1blica actua l, ·pelos seus actos, esrt:á fóra 
.:la legalidade ; •que elle General, batendo-se :pela restauração das bôa:s normas 
legaes, está fazendo agora o que fazia na:quel!a é poca o tenente Nepomuceno . 

De modo que o actual General Nepomuceno dá a melhor explicação á 
actual attitude do Genera l Izidoro, que, com certeza , não pod·eria contar 
com um defensor tão autoriza do e um interprete tão approximado dos circules 
officiaes. Vê-se que a hermeneutica, vindo de.ssa fonte, tem o m aior valor 
para justificar a attitude do libentador, do regenerador, do restaurador da. 
legalidade, que de a=as em punho se 'bate no sul da R epubl<ica :pelo ve;rda-
dei-ro imperio- da 'lei -verdaldebra . 

.Sr. P.residente, -esses anti.gos revolucionarios, beneficiados ,pela amnistia, 
vêm trazendo á situação a0tu a1 uma. colla;boração tão preciosa q,uanto c uriosa, 
como .cu.r1oso- ê o suggesti'vo aJPp'Cillo qu.e o Govarno d a\ Repu'blica vem. fa.-
zerudo, quasti .que syst1:1mat~carrnente ·áquelles que, outr'or a ou em temlpos re -
centes, div:e'rgi-ram do ponto de vista do offidalismo ·reinante agora . IEJ-xem-
plo : o Gtorverno teve necessidade d·e constituir um emibafix<ador junto ao Qo .. 
vermo da R epublica do Uruguay . · E d·e quem se havia de lembr?lr ? E xacta-
mente d·e um anti-go reJVolucionario, ibenerl'iciado pela amnilistia, do emiimen:t.; 
S-r. Deputado Nwbuco de Gouvêa, que mi'Utou, em 1893, nas mesmas hastes 
em q ue m ilitava o general Izido!ro Dias Loipes, ·zi!Yrazado pelos mesmos idéaes, 
nlt,quella ê}Jo•ca longinqua . Graças á amn.istia, 'Pôde o Gowea·no de agoTa ver 
reinteg.rado emtre os collaboradores da nova Jegalid::o>lde .um antlgo revolu-
cionarlio, isto é - sem quebra dia estima que sinceTamente me merece o 
Dr. Na.buco de Gouvêa - um dos chamados, hoj'e, mashorqu eiros. S ão o~ 
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mashorqueiros em convalescença, os maJSho[·queiros cura.téLos pela am:nistia, 
aquelles que, mais de perto·, est:ãio collabo;rando com o Governo d a Relprubliea e 
mosbra.ndo que o facto de ter sido <revolu'Cionarrlo, o facto de ote<r-se abalan-
çado a prati~a J:- o cham·ado crime politico, não invalida ~rumhum cidadfu> pa'l'a 
vh· collabú·rar no andrumento da •causa publica. 

E falo no crime 'PO~itico, ~recordando-m ·e de umas saboro.sa.s p.a,g:inas <lc 
um pubUcista insuspeito aos consel'Vzldores de todos os tempos, do iruimitav<?l 
João F'rancisco Lisbõa. No seu eloquente j01rnal O Timon., já. maquella época 
su.ste.ntaiva João F'irancisco ·Li·sbôa que não na erüme poliltico . 

Vê, V. Ex., que dqutrina perigosa! J á se infiltrava na educação dos 
moços daquell-a. ·ê.poca, 'lH'ecU!l'SJOres tantos, que ainda hoje extranharrn que, 
nesta altura do seculo, houvesse uma Assembléa Republicana que collo-
casse o CJrinn:e pol•Ltieo abaixo do oerLme de lenocinio, e o :patlriO'I:a que toma a9 
arm as, na me1hor das intenções, batendo-se po1r um ideal que se 1he afigura 
o mais capaz de fazer a felicidade .d'a sua paitria, venha a s·er collocado abaixo 
do catten, prifv'ado. do benefdcio da P'resoripção e [llrOS'crip.to, como sl nós 
tivessemos retrogradado aos tempos de Sylla. •Emfim, estas approximações, 
Sr. •Presidente, .dão um certo sabor á ![lhilosophia da .histeria, que deriva de 
vicissitude tão interessante. Mas mais interessante, mais suggestiva, é a pagi-
na escripta da Casa de Correcção, á. qual se recol1lem os réos de policia, os ·rato-
neiros e os 'V'll.gabu.:ndos, IPO.r um officia:l do Exercito brasileiro, ![lara ali con-
duzido, de accôrdo com· a nova henneneutica do proximo futuro ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça. 

Eu 'lerei, pa~·a que conste dos "Annàes" do Senado, a •carta que jG. ~ut 
Lnscr!pta nos "Annaes" da Camara dos Depultados, dirigida pelo <Japitão 
Carlos da Cos·ta Leite, ao digno Deputado D1r. Wencesláo Escobar. 

"H!o de Jane~ro, Casa de Coii'recção . .. " s-ilicet, •pll'isão de Estado, siltcet, 
Bmstilha, de accôndo com. a comme'lno~ração estabelec1da, de um dia consagrado 
á fraternidade universal, constante :dJo nosso kalendario e desginada ·Para fes-
tejar-se a quéd!a da outra BastiLha, no outro .hemi!siplherio, do lado norte do 
EquadCir. No hemispherio sul, aliás, continuam. a brotar do só lo republicas 
mal ;;,cl!rnata<las na nossa latitude. 

A carta diz: 
"•Rio de Janeiro, Cas.a d e .Cowecção, 16 de D ezembro ae 2 '1. -

Exmo. Sr . Th· . W e n<Jesláo Escobar. 
P.re·za,do pat•ri•cio. Lendo no Dia1·io Offioiaz de hoje o discurso <rue 

V . Ex .. pro:nuncio.u n a> sessão da Cam.ara do,s D eputados, ld:e 11 do 
CQ\rrente, no .qual V . ·Ex. se 'l~fexe á agg<resS'ão de que ifui alvo na. 
!P-olida C81Iltral, deparei com um aparte do Sr. Deputado Joaquim 
·Salles, qu e está muito lo,nge da vocdade. •Sem outro ipl'OfPo.sito que ·o 
de. foll'necer a V. Ex. .elementos .para deT~rubar mais uma ip·verdald~, 

1pusso a 1relatar o incidente". 
O incidente deve constwr do.s nossos "Annaes" .para o -hlstoria<lo.r d-e 

amanhã , !Para o psyClhologo desl!:es dias de Republica• militante. 
" ·IDu agua~rdava, ·sentaJdo, a occasião de prestar o meu .ctepo!m·ento, 

quando, pelo t elephone, o Sr. Carlos Reis informava ao Sr. Ministro 
.Ua .Ju stiça que alcruba<vam de chegar rnais tres sujettos». 

Tres su~eitos! (s!c) . 
"a:>rotestei em voz bastante alta contra esse tratamento: "Sou 

cau;Jitão do Exercito; não sou um sujeito". O .Sr. Re!ts ·C&n=tinuou cal-
tmam.enrt:e a sua informaç·ão, ~r~epetindo o·s mesmos termos, segut•nd<.• 
novo p·rotesto meu, con~ as mesmas palavras, supponho apenas em 
voz mais alta. Aquelle senhor, f!indo o tele![lhonema, -veio ao meu en· 
.con tro e disse: "NãJo. estivesse o senho1r so'b a egicle da poi!cia ... " 

Como isso me ;faz lembrar a maShoTca! 
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" ... e não tosse eu o tenen.te-coronel Càrlos Reis , 4• delegado a.uxillatt. 
e saberja agora ·como ;(Jratal-o. " , 

Textual! E stá-se daqui a ver este agente do poder publico, congestionado 
e apopletico pelo principio da autoridade . 

"Eu lhe •respondi nes tes <te1;mos: "Fosse O· sen>hO'r quem ro·s~, 
eSltiv·esse onde estiJvesse, e u ilYro1es.tai,ia, de•sde qUie me não tr1:ftass~ 

como deve ser . Demais, as suas ameaças não ·me intimidam. Pôde me 
acenar com seus castigos, mesmo corporaes, que não deixare; de pro -
te<Jtar". O .sr. Reis H~darguüu, então, que não me conhecia, nau 
queria co.n.hecer-me e davz, o incidente por t€lrminado, retirando-se." 

~Ift soberano desd:em da auto.rida.de soberana! 
"·Foi quaTIJdo u:rn senhor, que eu sou•be depois ser o Dr. Azuorem, 

tambem delegado, sentindo-se .pl'O'VaveLrn<ente mru:S offend·ido com a:. 
minhas palavras do qu~ o pro.prio Sr. Carlos Reds, veio ,aJ mim, 
su•pe.rexcitado, e disse em altas vozes: "O senhor a.ca;ba de d1Tig11J: 
uma off~msa ao meti collega que attinge a todos nó.s. tEu i!lão a ac 
celt~ · . 

l!'açu H•qui uma pequena pausa. O Senado deve estar recamado da a1t1.o 
s1g!ll.lficaçãu caba:hsttcu que .tem o vo•cabulo - o!fensa. 1Esse 'Vocabulo servl'll 
pam se inser:lr na legislação republicana o delicto de lesa-mag.estad€. La 
estã na lei de imp.rensa. 

Pros;go: 
"E, sem maLs um2 palavra, armou enorme bofeta;cla, levanao o 

·braço estendido para t raz. Tirve tempo de me levantar·, lanç:an.UJO-.m<• 
a<> aggressor·. Atacad-o incontinenti •por varios indivíduos, a •soocos e 
.ponta-pés, fll!i ao chão, d.e onde me defendi, IPOr ·algum .tempo, tam'tl'ern 
a pê e mão. Tão nun1erosos era:1n os meus aggressores que se ,subst:JI.-
;tuiam em torno da !!Jequen.a S1.1!)>€rficie que eu occ.upa.va deitrul-o: vl-
nha um, sa,hia outro. Atê que, €fi fim, um S'r. go:r.d.o, moreno, bamba 
() bigodes ra,spa{los, de fonte compl€ição muscular, me tomou :p€lo~ 

1JraÇ<os, er-gueu-m e do chão, mantendo-me seguro pelas costas. A onde 
assim me aggrediram com os pés dous individuas, defendendo-me eu 
com os m•esmos el€me.ntos. O m eu espontaneo defensor, q-ue. não tenho 
o prazer d€ conhecer, irrUado, entã-o, s upponho, com ·tão Tevoltantt. 
p-roceder, deixou-me em liberdade, to·mand.o uma atrtitud·e de quem sv 
r·esolve a i:mJpedir a •continuação de tal scena. E só assim descansef. 

ICo•mo •vê, I S~·. DelJUrtJa'lio, nen·hum das contendores lançou mão de 
eadeiQ·as, e difftcilmente eu, de it21do, me serviria dellas . Em algwma::~ 
phy.si<:mo:rnias, eu li a condemnação álquelle aoto indigno . Gua:rdei-as. 

Certo que outro testemunho a lém de minhas palavras eu não 
posso apresentar. Mas ê bem de ver qu€ quem assumiu sem va-
ciJ.lar a r€sponsabiUdade dos seus actos e propositos, como se vê 
nos de-po~mentos que V'en.ho prestando, .não negaria agora a aggres-
são que sente bastant€ não ter iniciado. 

Contrasta o procedime-nto do Sr. Azurem Furtado com o dos 
Srs. Aloy sio Neiva € commissario Rodrigues, qu€, a despeito da. 
ene1,gia com que effectua ram a minha prisão, souberam guardar 
commigo atUtudes de cavalheirismo a que correspondi. " 

Ora, muito bem, ou ora muito mal. 
Sr. Presidente, isto nal' l'a o Capitão Costa Leite . A.q.ui, ha pouoo mai's 

de 30 annos, ha quasi 40, o Capitão Leite Lobo, reformado da Marinha de 
Guerra, foi detLdo pela. · policia de então e 1€vado á estação urbana. Ahi não· 
chegou a ser tratado como foi agora, 40 annos depoi·s, o Capitão ef.f€ctivo 
d'o Exercito Costa Leite, pO·l'que nessa cousa ha progresso. O facto foi 
reputado um grossei-ro aggravo aos melindres da Marinha de Guerra.. O 
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Club Naval reuniu-se, mantendo-se em sessão permanente, atê que provi-
dencias rossem-l•he dadas no sentido de desaggravar os hrios daq'l.lella cor-
poração . Esse incidente . conjugou-se com varias outros, synthetizad-os todos 
na carta-manifesto, um de cujos trechos principaes se lê nos commenta rios 
á Constituição de João Ba11balho, assignad·a pelo Marechal Manoel Deodo·ro 
da Fonseca, por aquelle soldado que se a motinou contra a autoridade co11Sti-
tu1da para fazer a Repub'lica de •que todos os Srs. são representantes, como 
eu o sou .. 

]'oi por ·essa época, que se chamou da que'stão militar . Um fremito de 
indignação percorre'\.~ todas as guarnições, co.nstituindo. o fermento da qual 
percorreu todas as guarnições, constitu indo o fermento do qual 'resultou o 
reforço de solidariedade profissional, da solidariedade mo·ral de todos os offi-
ciaes do Exercito e da Armaoo. Por toda a parte surgiram protestos. 

Hoje, este fact·o passa como un tait cVivm·s; como um caso vulgarissimo, 
Não desperta grande, n em pequena indignação. Acha -se um caso natura-
lissimo. 

O lenda;rio General Polydoro da Fonseca Quintanilha .Tordão, velho caDo 
de guerra, Visco·nde de Santa Thereza, c!hefe do nosso principal estab6'leci-
me-nto de ed-ucação militar, não perdoava os al1Nn110's que se tendo envol-
vido acaso, em al~um conflicto occa sional nas ruas desta cidade se deixa-
vam :prender por agentes da policia . Entendia elle que á autoridade militar 
cabia o direito e o ·privilegio de apurar a responsabilidade dos delictos pra-
ticados pelos seus s·ubo-rdinados e de os deter nos e'stabeJecimentos e nos lo-
caes d est inados a esse fim , .na sala ·do Estado Maior, nurnca na enxovia, nulica 
nos x adrezes düs rotine iros, menos ainda no's ' cubiculos da Casa de Cor-
recção . 

Hoj•~ as maiores patentes do Exercito e da Armada são procuradas t:lll 

suas residencias e são detidas, conduzidas á policia pelo mais boç.al dos agen-
tes se:cretas. Nruquella época em todos o's quarteis·, em tod~s as escolas onde 
que:r' que existissem officiaes, os pt·otestos surgiam, conjugavam-se e for -
çavam as p•roovidencias por parte dos agentes do poder pu·blico. E quando 
essas provide ncias começaram a desfallecer, veio a explosão que determinou 
a fundação da R epublica na jorna da de 15 de Novembro . 

Todas as guarnições com sêde n a s cap!taes das provincias de então 
:1cudiram em massa a o apopello varoni.l que, em no<rne dos bl'ios do Exercito 
o da Ar·amada, fazia o. Gene•ral Deodo·ro da Fonseca. . 

Commungavam, ·COm o grande chefe, nessa é poca, revoltavam-se, conspl · 
I-avam, manifestavam sua indigna da reprovação, aq uelles que se chamavam 
então o alferes-alumno Lauro Severiano Muller ; o tenente de artilharia. 
La.uro Sodré e Silva; o tenente Benjamin Liberato Barroso; o t enente Fe-
lippe .Sohmidt e ta,ntos oll't.ros. Hoje, Sr . Pr·esidente, um facto desta or-dem 
se pass·a na hora cta .regene·ração dos costumes politiocos, quando se trata de 
a!.icerçar a R epublica civil e quando os od'Jli.ci·aes de patente do Exercito e 
da ATmada, perdendo o privilegio que lhes ·ê asseg urado pela Constituiçãu 
da Republica., de serem ju!ga,dos nos delictos mili tares pelos conselhos de 
inve stigação e de guerra, no fôro que lhes é proprio, descem á situação que 
se desenha como um inequivoco prenuncio da dissolução do Exercito para o 
advento do proteccionismo bastardo, pela eclosão dos janizaros da a;utocra-
cia moscovita. 

A garantia, que era o melhor padrão da estabili-da:de das instituições ml· 
litares, tudo ,quando constitue predicados tradicionaes do Exercito e da Ar-
mada, está suibstituido, e'stá sendo m achiavelicamente su•bstitui.do por aquillo 
que já uma vez chamei a policialização do · Exercito Nacional. 

· Foi quando as legiões romanas passaram a ser substituidas pelos prb· 
torianos, que a decadencia da lendaria Roma se accentuou. Os instrumento's 
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da tyrannia nunca se forjaram melhonnente do q·ue nas mãos desses me.r--
oenarios instaveis. O abaixamento ·tdo n_ivel intellectual, a abolição das ga.-· 
rantias que a !Constituição da R epublica reconheceu e co-nfinnou, para feli-
cidade do Exercito e da Armada, vale por uma nova êra para a c ivilização 
brasi~eira. Daqui po>r diante, os defenso.res da ordem p•ublica, o's defensores 
da integridade da Patria, ;ficarão em estreita e constante depend-encia do~ 

caprichos de cada administração. A estes, assim como o legislador da hora 
presente, reservou o direito de appellar para o r.ovo delicto de lesa-ma-
gestade; a 'esta foi reservado o. direito d-e, em cada caso concreto, definir o 
que, se chama virtudes militares e com.petencia techni-ca. 

Virtud-es militares, Sr. Presidente, incluem a subordinação a disciplina, 
o respeito á ~ei. V. Ex., Sr. P1residente, já viu, pela interpretaçiio do Go-
neral Nepom.uceno Costa, o -que são a subordinaçiio, a disciplina e o res--
peito á Úü . V. Ex. viu o- -quanto este conce-ito passa a variar, segundo os 
caprichos de cada detentor do poder. 

A indisciplina era assignalada, testemunhada e submetti.da a obj·ecto de 
a;preciação nos conseiJl!QS de investigação e de guerra, conforme o grão de 
gravidade de taes infracções. Ho·je, a indisciplina, a falta de v i-rtudes mil!-
tares, ê decretada sem ma}s formaJidades, por um !simrples gesto admini~ .. 
trativo, á revelia daq uella gara.ntia com que lhe acenava a Constituição 
da Republica. E a competencia technica, r equisito .que se imputa indispen-
savel para permanecer nas fileiras, .garantidos nas suas patentes, passa a 
ser aferida pela elevação aos postos de officiaes do Exercito de sargentos, aos 
quaes se disp-en>Sa.rn Qs requisitos .da instrucção escolar. 

Não tenho, Sr. · Pre'sidente, o proposito de commover nem de co!l-
vencer. O meu objectivo, ·eu já o attingi: as-signalar estes suggestivos episo-
dios, fazer ver as apprehensões ,que m-e salteam o espírito de patriota, deante 
do novo tyrpo de defensores da Qrdem que a nova legalidade evocou. O meu 
objectivo, como Senador e como velho legionario dos primeiros di-as da 
Republica e da ante-ve'spera de 15 de Novembro, esse meu objectivo está 
tambem a lcançado registrando nos A11-naes do Senado esse incidente . 

Resta-me recolher-me philosophicamente, deante de factos que não diio 
para emocionar o espírito publico , .que .passam como incidentes sem valor. 

Fica -me a consolação de quem se ll'efugia nos ensinamentos eternos do 
incomparavel E'spinosa, quando, deante de casos como estes, aconselhava: 
"non noflere, indignari; sed intelligere". 

A lição que d-eriva desses ifactos eu a entrego á meditação das almas 
bem formadas, dos patriotas que tenham a visão basta·nte escla,recida para 
peneirar nos arcanos de um futuro bem proximo. 

ID' o que tinha a dizer . (111'uito bem; nuzvito bem). 

SESSÃO DE 29 DE DEZEMBRO -

O Sr . l\'liguel de Carvalho: - (*) ,sr. Presidente, traz-me á tribuna o 
dever de j-ustificar-me perante o Senado· de imputações que me foram feitas 
por um dos dignos representantes da Ba!hia em sessão anterior . 

Mais de uma vez inscrevi-me, e por eircumstancias q_ue não v-eem ao 
caso desisti ~a palavra, para não pe-rturbar a marcha dos negocias pu-
blicas em uma situaçiio melindr'lsa •como esta ·em que nos vemos. Não que-
r ia tambem , silenciando, que S. Ex. julgasse haver desconsideração de 

(*) Não foi revisto pelo o-rador. 
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minha parte em relação ao que· me havia dito e magoado em sessão ante-
'rior . Procurei respo·nder immediatamente; mas 1)ermittiu a ·sorte que, in-
terpolando-se todos os acontecimentos de que V. Ex . é sabedor, me viesse 
um estado d'al•na ·calmn e sereno, cmno o que hoje 1ne .traz á tlibuna, não 
mais impressionrudo pelo desejo de :revidar, mas pela comprehensão de um 
cumprimento de dever para com S. Ex . · 

S . Ex. o honra do .S'e•nrudor a quem res·pm1do revelou a premeditação no 
p·roposito ·de m agoar-me. Assim me eXJprimo, po·rq·ue S. Ex. medita, pon-
dera, antes dH ruborc1ar umas ta>ntas questões. 

Foi assim qu e, entre a publicação do manifesto do honrado s.1~s 'P·residente 
da Republica, dirigido á Nação em 15 de NoVlembro, S. Ex., só 20· dias de -
pois, V·eiu occupar-se dessa ma>teria. O mesmo suocedeu commigo. S. Ex. 
levou cerca de 20 dias entre ·o que eu proof'eri desta tlibuna e contra aqnillQ 
quf, S. Ex. entendeu que devia ·apresentar, não só contra as minhas pala-
vras, mas tc'tm·bem co~ltra minha propria pessoa, S .. Ex. quiz tor nar-.m·e, 
durante urma 'hora ou mais, uma das verbas do· orçamento da Receita, então 
em discus·são. Fez de mim uma especie de cruldeiri-nha, ond·e de instante a. 
instantle mettia o hyiSsope ·de sua 1ná vontade, para aspBrgir sobre nós ou-
tros, não mais a:gua benta, m ·as todas aquellas exopressões, phrases e pala-
vras aggressivas e of:fensi-v;a;s áJquEi)les a quem. se dirigia. 

Repito, Sr. Presidente, não me traz á tr<ibun.a. .o p•roposito de revidar, 
mas apenas o de justifi.car -n1e. Vou se1· lacunico. 

A questão levantada 'POT S. Ex. é a seguinte: pesquizando, investi-
gando e esmeriLhando nos Annaes deste E'enado, .S. Ex. ·encontrou como 
ponto capital, prura mostraT a minha vo-lubilidaJde, para mostr-ar a fad!iõ.ade 
com qu~ eu modificava as minlhas op'iniõ.es , a circumstamcia de ter vindo 
á tribuna, em 1917, sustentar um projecto vindo da Camara, onde fôri!J 
votado por unanimi-drude, estabelecendo o 'sitio em todü o Brasil. 

Não m.e achava só, como V. Ex. vê, sustentando um projecto que, 
unanime, fôra a;cceito por outra Cruma·ra. Mas tive de ouvir a palavra do· 
saufioso brasÍleioro Sl'. Ruy Barbosa, que sustentava uma emenda no sen-
tido de ser a medida appEcada sómente a determina;do•s po·ntos do territoTio 
e não- a. todo o· paiz. 

V. Ex., Sr. Presidente, comprehende que não venho discutir este caso 
novam.ente .perante o Senado; venho rupenaJs me reportar ao que se deu. 
Essa emenda foi vencedora, não co-ntra o meu voto isolado, mas contra 
mais de uma duzia de votos de Senadores presentes . 

E' certo, disse eu n~ssa oCC<~Jsiãü·, que uma ·delegação de tal ordem im-
portava na renuncia dos nossos mandato·s, que nós abriamo's mão de attri-
buto-s constituC'ionaes drudos ao Legisla;tivo em favor do· Executivo. Não 
disse que renu nciava o mand·ato; disse que iss·o hnportava em tanto. 

Ora, Sr . Presidente, ·é com acanhamento que me refiro a este caso. 
Não ten1, para mim, como pôde [)arecer a S. Ex ., uma tão elevada 

significação o ser representante da Nação e me collocar mal individualmente 
em dados mom<entos . Sem querer !fazer praça de hombrida;de, digo a S. Ex. 
que isso, que lhe parece uma: cousa .cJ,ifofid l de se'r feJta por mim, eu já 
o fiz, rpor ese.rirpto·, fiocum•ento que existe em poder de terceir.o e que, si não 
foi encaminhado ao .Se nado, ;foi em conse·quenci'a de successos •Posteriores, 
que não ven1 ao ca;so referi·r. Não é, por.tanto, u1na .co.usa extraordinaria 
para m1m renunciar o mandato, por,que já uma vez o fiz. 

iS. Ex. , assentado esse ponto, como que poz a descoberto a ulcera, di-
zendo que o ho·m em que ass;im pensara, mais ta.rde votara; o estadü de sitio, 
õa,ndo poderes ao Presidente da Republica para decretai -o em qu alquer pont() 
ào territorio naci·ona.l. 
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Eu poderia, Sr. Presidente, dizer que não me ficaria m.al, depois de-
tantos annos, acceitar a doutrina Pl'égada por um m estre de tão alto relevo 
como foi Ruy Ba'I'bosa. 

Em que prejudica a alguem m-odificar as suas opiniões, alterar a!s suas 
convicções, quando, deante de argumentos, vê que está em erro? 

Ba.sta.rh p1·onunciar-me dest a fôrma para não parecer tão repugnante o· 
delicto po1itico commettid.o por mim. 

·Mas, e u não procuro esse es·cudo. 
Quando veio ao S'enado o projec·to de sitio a que se 1•eferiu o nobi!'e-

Senador, ·eu tinha dea11ie de mim os demoli-dores das instituições, de pi-ca!-eta 
6'1'11 pun•bo, p!·ocu.rando abalar os alicerces da nossa Constituição. Eu via 
levantarem-se as nuvens de poeira envolvendo e fazendo desapparecer a fi-
gura respeitavel da Constituição. E, em um momento dessa ordem, em que 
uma proviC!encia 'tn·gente e·ra reclamada •em defesa d·as pr.o:prias instituiçõ.es,. 
eu havia de ir desempenhar o papel bysantino de es·tar discutindo theses 
theologicrus d'eante de um inimigo que avançava 'sobre as muralhas de Ba-
bytlo·nia? (Pausa). 

Não. Pelo amor aos principias, pelo respeito a uma convicção que po-
deria ter sido nobr-emente modbficada por mim, votei o estado de sitio .Para 
que uma hora de demora não pudessM prejudi-ca r as nossas instituições. 
Foi isso que eu 1'iz, ê isS'O q·ue farei 'sempre .. 

Não ha, pois, Sr. Presidente, motivo, deante das explicações que venho-
de dar com to·da a lealdade ao Senado, para que .se me impute, de modo 
desairoso pa.ra mim, a modid'icação da minha o.pin<ião. Adeanto mais: eu a 
mantenho integral . at€ hoje, como então. Penso que ê uma delegação que 
nós não podemos dar . E si ainda eu tiv-er vida para participaQ· da reforma. 
co·nstitucional, vi.rei a .esta tribuna mostrar quaes :São as minhas ·v·el'dadeiras. 
idéas sob-re o estado de sitio. 

Não sou, por consequencia, alguem que julgou nonada, na apreciação 
dos homens de valor, que tenha pretenção de não muda.r de o;pinião; ten1r..o 
convicções. As de hoje .são as mesmas de. hontem, e si tiver ainda a m·esma 
opportunidade, nos termos venho' de dizer, .explanarei qual a minha opinião, 
.o meu :modo de pensar sobre o e•stado de sitio. 

Eis, em .que consistiu a ·questão que tanto impress.ionou o h onrado r e-
presentante da Bahia. Eis a grande falta commettida pelo obscuro· represen-
tante do Rio de Janeiro. Pois bem, de jacto q1tià j1W.icaste et í:le poena quià' 
senda tis . . Já tive a condemnação que me foi imposta pelo honrado Senador. 
Pois bem, qual é a pena que elle entende que me deve ser ap.plicada? 

Quererá S. Ex. que eu venha de .sambenito, descalço, de cirio na "mãG, 
fazendo .o penitet me por este recinto? Quererá S. Ex. ainda app!icar-me· 
uma pena mais forte? 

Se e u a tivesse commettiuo, (!iria: "Aquelles que, em circumstancias 
identicas, não t6'Ilham procedido como eu, que me atirem a primeira pedra". 

Magoei-me, s im, magoei-me sinceramente. ~ se ·esse foi o intuito de 
S. !Ex., elle o attingiu .por corrnpleto, quando, esquecido da minha generosi-
dade ·em não refutar a argumentação de .S. >Ex. contra o Chefe da Nação 
emprestando-lhe qualh:iacles prejudiciaes ao bem estar geral, quer sob o ponto 
de vista social, ·quer sob o ponto de vista administrativo, attribuiu-me in-
tenção que eu não tinha. 

Nessa occasião, disse eu .que não queria saber se o Chefe da Nação era 
amigo elo Brasil, não ,queria saber de mais isso e mais aqui·llo e que ·era a res-
posta que eu daNa ao honrado Senador. Dahi concluiu !S. Ex. que eu era um 
Senador que só tinha a preoccupação de agradar ao Poder ·Executivo, que só 
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JJensava em r everenciar a p'l'imeira autoridade da Re,publi-ca, Isto é, que er~ 
um auHco. 

Sr. Presidente, ainda vivem dous illustres concidadãos nossos que .presi~ , 
<diram os destinos d este paiz. \Se por acaso lhes ca.hir SO<b os olhos esta:;. 
minhas palavras, <que ldi•gann em seu fôro intimo se e u alguma •vez os importu-
nei com as mi·nhas :visitas, com os tneus pedi-dos, com as minhas solicitações. 
E, quando não d'osse preciso tanto, ahi estão os A1maes do ISen~do . 

Durante 101 annos, que não são 10 dias, oC'CU.pei p·or varias vezes a tri··. 
buna, e desafio ao honrado !Senador, que, com tanta .pacienc.ia, com tanto cul-
·dado amdou perscrutanido uma fal<ta minha .. . 

O SR. ANTONio MoNrz: - Ha engano de V. Ex. Não se andou procuran-
do contradi-cções de V. Ex. L endo os Annaes foi que as ellJcontramos. 

O SR. MIGUEL DE CARVAI,BO : - ••. aponte em que occasião o Senador pel"-' 
Estado do Rio de J aneiro, em algumas -das suas manifestaçõles pela tribuna, 
no rigoroso cumprimento dos seus deveres, não· se mostrou um verda-deiro 
representante da Nação, e se .pro.curou para seu interesse .proximo ou rem-oto 
ser agradavel ao Chefe do iPoder Executivo, em detrimento <da cau sa, cuja 
.(!i>fesa está incum:tlida a todos nós. 

!Sou levrudo, Sr. Presidente, pelo a.parte. do honrauo re-presentante da 'Ba-
hiã a fazer uma <Consi·deração . Dous. são· os representantes da Bahia, dou.i 
·são os !Senadores que, dentro da mesma corre•nte de i!diéas, successivamente 
têm oucupad·o a tdbuna. De um delles não tenho a menor ,queixa, de um del~ 
les não tenho a fazer a menor referencia; .para um •deUes não sou tão máo, 
:tão ruim, tão desmerecedor da desconsideração p ublica , como para o outro. 

O SR. ANToNio IMoNiz: - Aliás, .posso garantir a V. E;x. a •consideràçã"' 
é de ambos . 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO : -Eu m.e -conf-ormo com isto·, que é a eon:;u-
1ação que tenho do desagra.do que me foi ca.usado, é que não ha unanimida-
de, pelo menos, de tratamento, <por parte ·d·os dous representantes- da Bahia . 

. E como V. Ex. vê, 1Sr. !Presidente, não tenho fallado com acrimoma "• 
·ainda menos, com .paixão . .&penas .eu direi, ao terminar as minhas considera-
ções, que lembro ao honrado ;Senador pela B<l!hia , a quem tenho a honra de 
a'esponde1', que houve uma -casa ·de França que tinha .por divisa este .!emma--: 
"Qui s'y frotte s'y pique" . 

Não tenho pretenções á ari-stocra-cia, mas julgo-me no direito de ta..m-
bem ter um lemma, po1;que o <velho <republicano Barata Ribeiro, repub]icano . 
·mais que lüstorrco, porque era um republicano de raça, tannbem tinha o seu 
lemma - "ISernpre canniruhar". 

!Citando o lemma que venho de dizer, não o faço como uma ameaça . Me-
nos como um conselho, mas como um aviso ao honrado r-epresentante da Ba-
hia. Toda a vez que S. Ex. entender que me -deve amarrotar, ha de se picar. 

E, nestas .palavras, Sr. Presidente, tenho conclui-do a minha justificaçã.o. 
Seria, por-ém, desprimor de minha parte se não aproveitasse o ensejo ae 

referir-me aos conceitos e ás a.preciações feitas pelo honrado representante do 
Amazo.nas, acer-ca de umas i-déas m·in·has, exclusivamente Jninhas, a<presenta.·· 
das -á si-tuação que se me ad'igurava uma situação ano-rmal no mundo en1 qu<> 
vivirunos, não só no Brasil, como mais alénJ .. 

De fôrma a -desvane-cer-me, S. Ex. referiu-se ·ao Senado do Im,perio. Ci-
tou ·as palavras de Cotegipe, em um momento hi torico da nossa vida sociul. 
Eu peço Hcença a S. Ex . para, ao lado dessa f ig-ura, collocar a de Paulino de. 
·Souza, que nessa mesma questão, sendo elle o chefe da resistencia , no dia e.m: · 
que ia ser, em ultima discussão, 'VOtada a lei, e que se sabia. que a Princ!"-za., , 
no palacio, aguardava fossü enviado Q autographo para promulgai-a, e~;;.:,. 
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homem de estatura tão elevada, q ue tinha a noção exacta de bem servir á 
Pat ria e de bem cum-prir com os deveres de ·cortezia, . te.ve a seguinte phrast\. 
depois ·de \fazer um retrospecto .geral da situação: "Eu não me alo-ngo -porque-
não ·dev-o fazer esperar uma. dan'la de tão alta hierm,chia". 

Era por essa fôrma que eu desejava que nós outros, aqui, nos houvesse--
mos, com o me11mo respeito, com a mesma cortezia para com o Chefe da Nao· 
ção . . E.ne representa e encarna a Republica, elle representa este S-P-r:;timento, 
que anima cada um de nós. Diminuil-o, aggredil-o, da fôrma violenta .como stl· 
tem feito, injuriai-o, é. faltar -com -o res-peito â :propria Republica. 

o" 1SR . BAnBosA LIMA: -Isso, -não·! Relferi~n'le sem1pre a S. Ex. em termos 
correctos . 

0 SR. MIGUEL DE GARVALHO: - <No Senado· do lmpe-ri"o , fOi isso que V. Ex. 
viír. E' certo que tambem houve falhas. V. Ex., digno mestre, corno é, 
sabe muito bem ·as ultima-s -palavras de Voltaire. Dizia elle, na avançada eda--
de em· ·que nos de-ixou para sem.pre: "Deixo est e nnmdo tal qual o encont rei. 
O mundo € se1npre O· rnesmo com o mesmo es•pirito de paixões, -com as mesmas. 
violencias, com os mesmos delicto-s po.liticos e - peor do que tudo- isto ~

co-m as mani-festações de uma crueldade sem. nome, que, em diversas ép-ocas . 
•da historia, temos tido occasião de vêr". 

A,qui mesmo, neste .Senado -da Relpublica, não ha •receio de se -por em. 
contraposição com o Senado do Imperio. Temos tido aqui · grand-es vultos .. 
Basta citar, e-ntre os que ;foram, Ruy [Barbosa; ·basta citaJr •entre os presente~,. 

o honrado representante do Amazonas. 
· Mas, entre elles, •Sr. Presidente, ha'VIa um, que me captivou, pe1a fran--

queza cercada de bonhomia, com que ·dizia aquillo que senti·a. Era Glycerio. 
Ahi, nesse mesmo ponto e.m que está o- ·honrado representante do Ama-

zonas, a •quem me venho ref ei'lndo, uma vez eu invoqlWi uma phrase de- S. Ex. ,, 
proferida no •Sena;do, antes· de eu tet· a honra de fazer ;parte desta. Casa. E 
elle, sorridente, quasr a,phonico, balam·ceo'U sua cabeça, concordando . 

Dissera elle, •criticando os effeitos ·das eleições: - "To-dos- -os que .aqui 
estã;o não são mais do que o p-roducto da vontade, do querer, dos Presidentes. 
e Governadores dos Estados" . 

Alguem aparteo-u: 
E V. E,."'{, tambem·? 
- "Eu tamlbean, porque, se o Presiden~ não quizesse, eu não estarra . 

aqui". 
Isto é de uma franqueza que .prende, que domina. Elle não pro curou 're-

servar s u a pessoa, prejudicando a idêa, que. tinha manifestado, isto é , a ne -
-cessidade de reformar, se· não as Je1B, pelo menos os >Costumes políticos, .para_. 
termos uma verdadeii-a r81Presentação, e Sr, Presidente se o ·honrado Sena-
dor ·não tratou d-isso, naturalmente foi ~)arque não· lhe ~ccorreu . Ainda ouvx 
S. !Ex. re-ferir-se á attitude do velho Senado romano .na decade,ncia dos Ce-
.sares. 

Mas, no tempo ·da Republi.ca, quantos- ofa:ct.os tristes a historia não nos -
mostra nesse mesmo Senado, -q•ue nós. hoje examinamos e estudamos pa ra lhes 
ver a orientação . 

Basta citar um caso: ·o da ultima -catillnar!a. 
Nos famosos nanes de Dezembro, quando se tratava do jul-gamento dos .. 

implica dos na ultima m aJnifestação revoh~cionaria de Catilina, já a culpa-
ibilidade dos ·l'éos estava estabelecida, Sabemos todos que -os romanos não-
definiam COIID os proprios termos a •pena de morte - swn1..?1VWI1~ suppliciwm, 
-su-mmt.a sentent-ia - e1·am euphemismos, o segundo mais attenuado do que,. 
() ;primeiro, ;para indicar a ap·pHcação da pena ultima. 
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Dous ~rupos disputavam sobre a pena a indicar. E foi nessa famosa 
sessão que encontrámos a bella quarta catilinaria de Ciceru; ouvi.mos a pa-
ta vra habil e .seductora de Cesar. 

Tudo isto ruiu diante da fra,nqueza rude e patriotica de Catão. Foi dito 
11om todas as letras que a pena a a<pplicat· era a de morte. 

lEra esse o ponto, Sr. Plresidente, a que eu queria 'éhegar então; o· prl-. 
meiro !Senador que tinha sido chamado .para E'e mani-festar, logo no começo d<J: 
dhscussão, e · que tinha o~J.inado pela applicação ·de uma lei m a is branda, cha~ 
mado pela segunda vez, votou .clara e positivamente pela pena de morte. 

O •mundo é sem·pre o mesmo, bom e m!áo, merecendo applausos e elogios, 
hoje, para amanhã :Lncorrer em .censuras e aggressões! 

iSr . Presidente, do en<Jan.to com que ouvi a palaV1·a do honrado •Senaáor 
pelo Ama.zonas, não me :veio a convicção, mas a animação· para dizer que, por 
occasião de se votar a lei da receita, eu não d aria m.eu voto ao imposto de.. 
renda sobre as apollces nem so•bre a lavoura, e só o •dari'a para os outro~t 

casos, quando de todo se me ·convencesse de que era necessario m ais esse sa-
crifício atéim de todos os .outros que •pesam sobre a p o-pulação :Lnt~ira desta 
.Republica, arfim de que o 'POder p!Ublico •pudesse com honra cumprir os seua 
deveres. M·ais algumas .gottas de sangue, menos pão para os :filhos. Mas,' 
nesse caso, ac-ima ld'a inditvidualida,de, acima do amor da faroilia está, o amo? 
da Patria, para o •qual tudo· o que façamos será. ,pouco em honra sua e em 
honra da •R epublica. T e nho dito. (Muito bem,· muito bem). 

O Sr. Antonio Moniz: - Sr. Presidente, ouvi com attenção as palavras 
proferidas pelo illustre · revresentante do Estado· do Rio ·de Janeiro. Os que 
acompanham p·ari-passtt os traibalhos do Senado ·hão ·de, certamente, ter fl-
crudo ·sur,prehendidos com o modo por que !S. >Ex. se •refedu aos dous Sena-
dores .pela Bahia que, no seu dizer, se acham d'iliadDs á mesma corrente. Das 
suas palavras se deprehende que, por mais de uma vez, tem siodo S. Ex. alvo, 
senão de -accusações, 'Pelo menos de provocações da >parte desses Senadores. 
E' b'em verdade que S. Ex. estabeleceu uma diifferença entre mim e o meu 
COITllpanheiro de bancada. Disse S. Ex . que de mi.m nenhuma •queixa tinha, o 
mesmo não acontecendo relativamelllte ao .Sr . Senador Moniz Sodré, porque 
este, .sempre •que tinha ensejo de alludir á sua .pessoa, d'azia-o de modo acri-
monioso, 'Parecendo que lhe devota,va má vontade. 

Ha um engano completo da 'Parte do mustre Senador pelo Rio de Ja-
nei•ro. Nem eu, :nem o !Sr . Moniz .Sodr>é temos mA vontade al-guma a S. Ex. 
Pelo contrario, muito o consideramos e o apreciamos pelo cuidado e patriotis-
mo com ·que •procura desempenhar o seu mandato. 

0 •SR. MIGUEL DE CARVAL:a'.o: - ll'SO me é muito agrrud·avel. 
O SR. ANToNio MoNiz: -Se é verdade que no correr das discussões tra-

vadas •Emtre S. Ex. e o :S.r. Moniz 'Sodré tem havido alogumas asperezas, a 
·provocação ocoube sempre ao illustre Senador pelo Rio de Janeiro. Todas as 
V·ezes que um de nós occupa a attenção do Senado para tratar 1de qualquer 
assurn,pto, mesmo -concernente á. poU.tica do Estado de que .somos represen-
tantes, S. Ex. nos aparte'a desde o mome nto em que começamos a fallar 
até o ·em que terminamos. 

O •SR. !PAULo DE FRoNTIN: - Isso muitas vezes Íllldica o interesse pelo 
que se esbá dizendo. 

O SR. MIGUEL DEl CARVALB>o: -Se eu ni.mca tratei a qui do caso do Rio de 
Janeiro . ·como ·havia de me ing.erir na politrca da Bahia? 

O •SR. ANToNio MoNiz: -Varias vezes .S. Ex. teve occasHio de nos a .par·· 
tear sobre a política do Estailo que representamoE. 
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o SR. :MIGUEL DE CARVALHO: - !Contra as referancias f-eitas ás altas au. 
t01·i.dades do paiz a proposito do caSÇ>. 

o SR. ANToNio 'MoNrz: - Se é verdade ·que eu tive ensejo de occupar-me 
da politica do Estado do Rio d e Janeiro, foram as circumstancias que a isso 
me levaram. P erten cia á Commissão de Constituição do Senado quando sub-
mettida á sua apreciação a recente i-ntervenção naquel!e tEstado. Foi, pois, 
por ·força do cal'go •que occupava que ti!Ve necessidade de me -referir á 'Politica 
do Estado do Rio de J a;ne ir-o, isto é , ·de emittir a nünha opinião a reSlpeito 
dos actos ·do Sr. President e da R epublica a respeito da me sma e que me pare-
ceram ma·nifestamente contrarios á lettra e ao espirito <da nossa Co,nstituição. 

Mas, lembrarei a o Sena do q u e, por occasião- da votação de üma das mui· 
tás m,oções d·e ap.plauso ao Gover:no do Sr. A>rthur Ber.nardes , por ter j ugula-
do uma r.evolução que ainda continúa, o nobre Senador pelo Rio de J a.neiro 
aJbespinhou-se, 'Chega ndo ao ponto de ,declarar que -o s :r. Moniz Sodré não 
era mais Senador da 1Repwbruca, poQ·que lhe ·negara o voto, em te rmos ener· 
~gicos, de a ccõrdo com o seu t e.rrllPeramento de destemi·do lutador. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHio: - V. E x. desculpe, eu 11ão· podia ter dito 
i sso. 

O SR. ANToNio 'MoNiz,: -V. Ex. disse que o. Sr. MOtniz 1Sodré usara da 
uma linguagem tão a crimoniosa que não poderia ser mais. considerado re· 
presentante do ,povo balriano. 

•A:liá:s, o Sr. Moniz •SoCLné, no momento ein que :S. Ex ·proferiu essas !pa-
lavras, conservou-se s ilencioso, tão absurdas achou-as, tão fõra de <Jropos!to 
!')lla.s lhe :pareceram. 

Disse mais o illus tre Senador pelo Rio de Janeiro, ·que a ogerisa dos Se· 
nadores bahianos ([)ara com rS . . Ex . ch ega ao ponto de arud·arem esmiuçando 
os An?HW'S do Parlamento. 

0 SR. :M):GUEL DE CARVALHo: -Não fallei no- •plural. 
O SR. ANToNio 1\ÍioNiz: - ... para sabere m como S . Ex 1pensa. 
O SR . . MIGUEL DE CARVALHo: -Não usei do ,p.lural. 
O SR. ANToNio MoNrz : - V. Ex . não usou do plural, m a s V. Ex . sabe 

que sou sempre inte i-ram ente solida.Tio eom o ,s .r. Moniz iSodré, a Lém de <lUe 
quem se referiu primeiramente ao f a cto que o sensi.bilizou ifui eu. 

0 SR. !MIGUEL DE CARVALHo : - Pois bem, fica •no plural. 
O SR. ANToNio MoNrz: -Com isso V . Ex. me satisfaz. 
Aliás pouco importa que IS. Ex . faUe no- singular ou no pluTal tDara 

aquillo ·que tenho em ·vista demonstrar. 
D ecla rei, Sr . Presidente, que não ha preoccupação da par te do Sr. Moniz 

.Sodré, nem ãa minha , em quer er sruber como S. Ex . • pensa sobre este ou 
aquelle a ssumpto, pa ra da hi tirar a;rgumentos que possam suscepUbilizar 0 no-
bre Senador. Se salien támos .a sua contradicção com r elação a o estado de 
sitio, foi !POrque t emos o ·habit o de estudar a ·historia do •nosso• paiz. Procura-
mos estar a o cor r ente do modo pelo qual os seus homens illustres p ensam So· 
bre os problem as qUe se a.gitam n.o nosso m.eio. E é naJtural q,ue', prindpal-
m en t e com r elação ao estado de sitio, que se tornou uma ende mia entre nós 
e sobre o .qual t a ntas d outrinas extravagantes têm surgido :pTocura ssemos 
lilaber o que se t em dito e· escripto â respeito. · I sso fa zemos muito natu rad-
m ente, sem n enhum pe nsamento r.eservado. 

!Conhecemos a o,pinião do n obre .Senador ·pelo E s tado do Rio de Janelrc>..! 
como conhecemos a de varios 1po.liticos . 

'Quando, porém , per lusti:amos os Annaes desta Casa do Parlamento, " não 
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o fazemos unicamente para -cOill'hecer a o,p1mao do 1llustre Sr. !Miguel de Car-
vaLho, alfim de salientar, q.uando S. ·EX. s e a cha ou não em con:tradicção. 
Incidentemente, v eriJf•ioámos que, em cer to momento, S . Ex. p ensava que ao 
Congresso faUecia ·com.petencia para delegar a o P oder Exe cutivo a faculdade 
de decretar o sitio, e ·que em outro tinha opinião inteiramente diversa, fazen-
do, desta cadeira, que 1S. Ex . tem ,honrado, a a pologia de um projecto que 
dava autorização ao Chefe do Poder Execuüvo p a ra de~r.etar o sitio. 

;vê, ;po-rtanto, o !Senado que o honrado Senrudor pelo ·Estado· do Rio de 
J a nei-ro foi muito injusto ... 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo : '-- Ainda por cima, eu é que ifui o injusto. 
O ;SR. !ANToNio MoNiz: - . . . ·em attr ibuir aos d ous Senadores b a hianos, 

p.ertenoentes á m esma .corrente , o v ensam·ento de susceptibilizal-o. 
Sr. P re s idente, não quero por m ais t empo r ou bar a preciosa a ttenção do 

Senado. Vou concLuir, mais uma vez, garantindo ao nobre ,s enador pel-o Rio 
de Janeiro q ue 1S. Ex. mereee a maior ·estima e a m aior ·consf.deração d·os dous 
S enadores bahia nos, aos quaes se .referiu no .seu discurso . 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO: - Muito, obrigado, muito a gradecido. 
O SR. ANToNio MoNiz: - Tenho dito. (Mu~to bem,' 1n1ti to bem). 
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SENADO FEDERAL 

SIDS!SÃO DE 6 DE MIAIO DE 1925 

O Si'. P residente (1novin-nento ,gm·al de attenção) : - Sr.s . Senadores -
Verdadeiramente sensibilizado, nã o sei mais como h ei de wgradecer tanta. 
generosidade dos m eus illustres collegas. Não ten~o palavras que possa.In 
exprimir a minha profunda gratidão, e, si porventura o m eu procedimento 
tem · merecido a benevolen{}ia dos Srs. Senadores, sómente a ella eu devo 
a honra da minha reconducção á Vice-Presidencia desta Casa . 

E' verdade, que desta. vez, QIUem sabe, se mais do que das outras, eu 
me sinta e nvaidecido pela co11fiança do Senado, deante da s ignificação .que 
0 seu voto possa "ter neste momento, pela idéa de apaziguamento geral, que 
aliás não é só minha, m as de todos os braJSileiros e de quantos estrangeiros 
h·abitam o nosso rudiniravel paiz. 

Ninguem pôde duvidar dos elevados sentimentos de ·paz e de ordem: 
desta alta co11poração poUtica, 011de pr-ed-omina o espir ito eminentemente 
conservador e imp·era o sentimento da lei e da Ju'stiça . .A<qui, não pôde ha-
ver quem n ã o seja pelo apaziguamento geral; quem não queira a ordem 
completamente restabelecida e a autoridade prestigiada, assim como o im -
perio da lei e o respeito á liber-dade !ndividu a l e aos direitos adquiridos -
abso1utamente assegurwdos. \Mas não é sómente dentro deste recinto que 
sentimos esse desejo , poi!' a Nação inteira aspira a realização desse ideal 
supremo, como ga:ra,n tia do apazigua,mento, sem o qual n ão ·poder-á haver 
ordem nem progresso. 

Quem a u scli'lta.r com verdadeiro patriotismo a opi·nião nacio'llal, sem 
essas prevenções subalternas que as ambições e os odios não escondem, pffi·-
c.eberá faJCi·Jmente a amlsie dade com qu e t odos querem ver a paz r estabelecida., 
os ·animas aquieta;dus e ·a Nlação inteira voltada á s ua vida normwl. 

Agora mesmo, vimos com grand-e sa;tisfação a maneira patrioti{}a e ele-
vada com que o errünente cidadão que preside os destinos do glorioso· Es-
tado de Minas ·-desfra ldou .no·bremente a bandeira branca do aJ?azigua mento, 
em um gesto de desprenddanento e sinceridade que collocou seu nome em ín-
confundivel de!sta·que p e>rante a N ação . E o exemJ?lo deu desde .logo pro-
curando congrega.r os elementos politicos do seu Estado, se.In fazer preva-
lecer a sua vontade nem preterir direitos adquiridos de quem quer qu e seja, 
assim n a ord€'ID. politica, como -na ordem ~Tnistrativa . 

Ninguem i-gnora a atmosiYher a de prevenções e de odios com que assu-
miu ·o Governo do Estado do Rio O· a;ctual Presidente, pare cendo a toda gente 
<!:U:e jámai's pudesse . governa r sem reagir, nem pra:tioar violencias contJ;,a_, 
os seus adversarios qu e o ·r e.ceberam com desconfianÇa; entretanto, o illus-
tre e prestimoso homem politico t em se conduzido de tal maneka., com tanta 
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habilidade tem diorigido a politlca e a administração dQ seu E stado, que os-
seus inimigos de hontem já se vão huma:nizando com os seuJs processos poU~ 
tlcos, a ponto de começarem a fazer justic;:a ás .suas intenções e propositos· 
de bem servir o seu Estado, procurando assegurar a todos igualmente a 
liberdade individual e a ju'stiça, respeitando, sem distincção de cõr política, 
o.s direitos dos seus jurisdiccionados. E assim vão se conciliando os animos 
no Estado do Rio de Janeiq·o, amparados sómente pela lei, pela justiça e 
pela boa vontade de todos os fluminenses. 

o paiz inteiro sabe c omo agiu em seu Estado o eminente PJ>esidente de 
São Pau~o. procurando congraçar os elementos voliticos lque se •tinham dis-
persado em um dissídio violento, para que todos de novo reunidos, levados 
pelo mesmo s·entimento de concordla, possam trabalfrlar pelo engrandeci-
mento dessa prodigiosa unidade da F ederação que todos extremecem e ad--
miram. 

Como .esses Estados, owtros, ou antes, todos, de s-ul a norte, p·roouraJn 
seguir o m.esmo rumo, e todos têm á frente o Chefe da Nação, que não pôde-
desejar outra oousa si-não o bem publico, e que agora mesmo não occulta 
o's seus propositos patriotico•s de, em occasião oppo.rtuna., concorrer para a:. 
escol:ba de um nome digno, capaz de conciliar os espíritos, e que reuna a. 
maioria das vontades pol:iticas e das classes conserva'doras do paiz, para, 
succedel-o no Governo, que aJiás tem sabido dignificar pela fi=eza e energia 
com que se tem mantido, em meio dessas perturbaçõeS inter.minaveis, cujos-
intuitos jámais poderão ser justificaãos, emibora cada. oidaãão tenha o direito 
de ser juiz de si mesmo. 

Ninguem põde negar ao honrado Sr. Presidente da Republica a forta-
leza do seu espírito, nem a sinceridade de suas convicções, durante 'esises 
quatro annos de lucta encarniçada que lhe teem movido os seus inimigos· 
1rreconciliav•eis, lançando mão de todas as armas para o ferirem, sem que-
jámais S. Ex. se mostre mr.refecido nos seus proposito.s, quer durante a 
campanha presidencial, quer depois de as-sumir o Gove:rmo. 

Não ha, nem pode have·r um .sõ homem de Estaido n:essas condições, por 
mais sereno que seja, assim- hostilizado por todos ots lados e por todas as 
fôrmas, tendo necessidade de se acautelar contra tudo e contra todos, des-
confi-ando em cer-tos mom•entos ll!té dos proprios amigos e acc·eitando ao mes--
mo tempo os p•rotestos de amdzalie de chJ'istãos novos, - que possa guar~ 
dar sempre a mesma linha de oonducta, sem se exceder algumas vezes nas-
providencias multiplll!s que urgem ser tomadas para a manutenção da or-
dem sempre ameaçada em diversos po-ntos do :paiz. Com as pertui"bações 
de uma Iucta sem tr.eguas que o obriga ate a e'squecer os serviços mais re-
levantes dos amigos -e os ataques odientos dos adversarios, em meio da cam-
p-anha em que poucos podem ser ouvidos e que esses mesmos, nem sempr.e 
dizem com franqueza <> que sentem, o que ouvem e o que vêem, procuran-do-
esclarecer a verdade na hora de se ll!p-reciar os acontecimentos, é -quasi im"' 
possível se resolver sempre com 9erenidade ·de ani·mo por mais e1e-vados. 
que sejam os sentimentos de patriotismo e poo- mais escl-arecida que 'seja a 
intelligencia. 

Em situações como essas que temos atravessll!do e que ainda estamos 
rutravessando, ninguem pôde de-ixar de dav o seu concurso ao Go-vel'nO, que-
precisa ser prestigiado pela o-pinião pa;r·a manter a ordem leg-al, como uma 
garantia segura contra o desconheci-do e a ana.rchia que nos ameaça. 

Os políticos militantes de responsabilidade das c-lasses conservadoras 
cumprem o 'seu dever apoia;ndo o Governo, · nã,o imaginando até onde podem 
levar o seu amor á ordem e devotamento ao · regimen, ai-nda que a vontade-
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alheia ultrrupasse os limites dictado's pela sua -consciencia, porque o apoio 
que se dá em momentos como estes não tem fronteiras nem restricções para 
os que se acham envo'1vidos a1a lucta e são respon:save is pela ordem publica 
e respeito â le1. Mas tambem ninguem que apoia o Governo como nõs pôde 
ser responsabilizado pelos excessos e abusos dos seus agente's, que vão 
alêm doa seus mandatos, praticando actos de certa natureza com os quaes 
jámais poderemo's concordar. 

Na campanha que se move contra o Governo que tem sabido manter-se 
inflexiveJ. na resistencia, os opposidonistas de armas nas mãos e os que 
sem ellas f azem a propaganda nos centros populosos e pacifico's, envolvem 
nella o Cong.ress-o Nacional, pelo lliPOio decidido que p.resta á awtoridlllde 
constituida - contra a desordbm, esquecendo-•se -ele que os maio-res respon-
saveis não somos nõs, mas os revo~ucionatios que imaginam e-star sõmente 
defendendo seus ideaes, quando na r ealidlllde •estão desservindo a R epu-
blica, sacrificamdo os mais elevados i-nteresses do paiz. 

Bem sabemos que as paixõe's e os odios não tE*\ID limites nas suas ma-
nifestações, mas quando se trata dos homens que passam e das inostitui~ões 

que ficam s-empre, devemos reflectir e soffrear os nossos resentimentos e 
as nossas magoas, para não sacrificarmos ·o regimen, desacreditando-o na 
opinião nacional e perllinte o mundo civilizado, quando o dever de patriotismo 
nos imopõe procurar .todos os meios para implantar a harmonia como base 
\segura de nossa grandeza e progresso. 

Sl nos collocarmos ca;da um de nõs dentro do· nosso ponto de vista, sem 
antes de tudo reflectirmos sobre os interesses superiores do paiz, não po-
deremos jámai-s aJttingir a um r esultado plausivel que no's possa contentar a 
todos, em um momento politico em ·que os espiritos se acham pe·I1:urbados e 
em .constante antagonismo, pensando cada um •que a razão está do seu lado, 
quando a verdade é -que quasi todos, sem o querer, concorrem para o des-
credito e anniqui!amento das in'stituições. Para que estas se revigorem e 
possam 'fazer a realização e grandeza dos nossos idéaes, torna-se imprescin-
ã ive'l o apaziguamento, como principal, sinão como remedio unico, para que 
desappareçam a descon-fiança, os odios e as dissenções que envenenam a 
nossa alma e arruinam o nosso paiz. 

·Si não conseguirmos agora o apaziguamento .que r epresenta a felicidade 
do paiz e a defesa .da unidade nacional, não sabemos quando poderemos 
vi'r as nossas finanças equilibradas ou, pelo m enos, melhoradas e desenvol-
vidas as nos'sas possibilidades economicas . 

.Si 'llão tivessemos confiança ma's instituições e no pa:triotismo dos ho-
mens de res:pon-sabi>lid3Jde, as -desordens -que il"einam por toda a parte e a 
situação politica que nos afflige, teriam certamente abalado as nossas con-
vicções presii'l'encialistas, pela falha que temos ex;per:Ímentado no regimen 
que fez a felicidade da America do Norte, onde a •sua applicação tem sido 
coroada dos melhores resultados, concorrendo para a sua grandeza e sua 
supremacia em todo o mundo. 

E' possivel que a que'stã;o de raça tenha influido poderosam-ente no es-
pirito daquelle grande povo, cuja educação .poli-tica diif\fere consideravelmente 
da nossa e da dos po·vos lat-inos, menos serenos e mais ardor-osos do que os 
anglo-sa::ronios , que se conduzem, com menos paixão e mais calculadamente 
do que •nó1s. . . ! 1 1 ·) . J~i~ l 

Em uma época como a actual em que o mundo inteiro se commove e se 
agita, em que im!Pera por toda a ·par.te o m>ilitarismo e os interesses com-
liJ..erciaes se confundem, ou antes, •Sobrepujam os interesses politicos, na hon~. 
em que as nações se preoccupam com o seu enriquecimento e pre'stigio in-
ternacional, ten.ta·ndo cada uma tornar-se mais forte embora todas pensem 
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no des armamento geraL como garantia da paz e do progresso, nós vemos 
com tristeza o nosso querido Brasil, em per-turbações constm'ltes, r evoltrudo'a 
os homens entre si, dis].'lersanclo as ·surus energias que reunidas poderiam 
{Prestar â Nação os m ais extraordinat·io's serviços, COJJ.correndo t odas as for-
ças vivas do .povo brasileiro, unidas pelos mesmos sentimentos de patrio-
tiS1lJ,O, ·de or.dem e de P·rogresso, .para o engramdecimento de nossa Patria, 
tão /g rande pela sua e..'Ctensã o territo-r ia l, como ,pela fertili:dade do se u 'solo, 
diversidade do seu clima e multiplicida de de suas pr.oducçõe s. 

Não póde haver brasileiro que não se sinta a pprehensivo com o que se 
passa entre n ós , seja governiE?ta ou opposicionista, porque a victima da's 
.perturbaçõe-s e dos er-ros políticos é sempre a Naçâ;o que , no· emtanto, tem 
o direito de ·se eJ.'lgrandecer e vrosperar, contando para isso eom o es.forço 
devota do e o patriotismo dos seu's filhos. Ent r etant o, o que v emos é que 
.nó.s p r ocuramos nos demo·!ir uns aos outros, sem medirmos as consequencias 
que dalhi adveem, nos deixa:ndo arrastar pela '[Jaixão externa, sem j11.Jna.is 
encontrarmos o justo meio em que os nossos ideaes pudessem não se confun-
di-r mas ao menos se modificar no sentido de S'Upremo interesse do paiz. 

Si quizermos nos e oneentrar dentro· da mesquinhez das nossa s pa-ixões, 
sem abrirmos mão do's .nossos interesses pessoaes e da s nossas a mbições, 
n ada t eremos feito em beneficio da Patria commum, .nem da humanidade 
em geral, prurecendo volta:r.mos ao tempo da barbaria, em que as dissenções 
ae toda· natureza acrubara m sem.p·r-e pelo extermi·nio dos aclversa rios menos 
fortes. E' para este ponto .que devemos voltar a nossa ruttenção, estudando 
.o que 'se vassa em toii"no de nós com superioridade 'de vistas, não detendo 
a nossa retina nas estreitezas das nossas paixões ou da s nossas preoccupa-
ções odiosas, ma:s estendendo-a a Iongo's ho·rizontes, onde poderemos encon-
trar os idiéaes que nos levem para o bem, .sem pensar-mos no mal a que 
::nos arrastariam o des·p:eito, a s prevenções e os odios que devemos sufrfocar. 

Não ha ·quem possà contestar o dire ito· 1nilludivel que os povos teem: 
de se insurgirerr:·, PII'incipa lment e qu!ando vivem solb a pressão de poderes ab-
solutos, mas si enes não representam a vontrude da maioria, ou si se conduzem 
com incapacidade duram te a luta, como -aconteceu na Austria e na Allema-
n'ha, em qille a fraqueza da grande assem•bléa de F.rancfort, depois da pro-
clamação da segunda RepubUca na França, não soube impõr a vontade e os 
propositos politi-cos dos libera es victo.riosos nesses dous paitzes; ou, impo-

.tentes para fazer.em vingar os s eus idéaes d e il'\de.pendencia, como no Trans-
vaal - ·es-se direito não deve neJn pôde vrevalecer eontra os interesses· su-
per-iores dos proprios povos, pelo desserviço que prestam ao seu pa iz, per-
Wrbando a prdem e d-iminuindo a autoridade que a ovontade da Nação elevou 
ao poder. 

Em torno das instituições que nos regem e dos idéaes que representam. 
:é que devemos todos nos reunir, não no.s detendo diante de qual.quer saerificio 
para, n·ão me cançarei .àe repetir, fazermos o apaziguamento geral, como 
garant ia suprema da lei, da liiberdade indiv-idual, da OII'dem e da justiça. 

N ã o -pôde haver mada mais sublime para o nosso coração de prutriotas, 
do que a suf.focação- .dos ·nossos odios e ·o desprezo .. pelos in teresses• subaltern os, 
afim de servirmos· a cal.Jisa· commum e ·os interesses superiores da nossa 

.grande Patria . 
Encerremos esse •periodo de Q·evoluçõe.s e desorden s. q u e tan to n os di-

minuem e tra balhemos todos os brasileiros, unidos pelos mesmos sentimen-
tos de conc ordia, 'P3Jra que se rerulize o apaziguamento, como uma obra de 
verdadeiro patt·iotismo. 

Senho.res Senadores, nós que somos ·.crentes, invo·quemos a Deus nes·ta 
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hora de tantas appre>henl3ões, .para que Elle illumLne a s nolisas idéas, nos 
ensinando o a·umo seguro que devemos seguir .para bem servir a Patria qu~ 
tanto amamos e que a mbiciona n:<Js vêr prospera e eng.randeci-da. 

Senhores Senadores, mais uma vez <J'brigado pela distincção com (lu~ 
me honraram. 

SESiS.Ã;() DE 7 DE MAIO 

O Sr. Lauro Sodré - Sr. ·Presidente, nesta pr:ln:eira hora dos nos-
sos. trabal•hos, mão ê por uma. resolução espontanea minha que venho â. 
tribuna; antes, ao inV'ês nella me en contro para o cumprn:r:ento de um 
dever, desobrigando-me da incumbencia ·que recebi de companheiros de re-
presentação n aci<Jnal, membms do Senado e da Camara dos Deputados, para 
trazer a esta Casa, e de r emetter á ·Mesa, af.im de qu'e f igure nos nossos 
.A1~naes, o protesto conectivo contra o acto rultimo do Presidente da Repu-
blica, estendendo o estado de sitio .po·r um largo <período de oito mezes nas 
rvesperas da abertura do Congresso Nacional . 

Os signat a rios deste documento, que t en1h<J ilrr.· m ã os Cmost1·anão), Sr .. 
P·residente, são poucos; podem ser contados, na grande massa da represen-
tação ns.cion a l ; mumericamente :pouco valor terem<Js; mas que um só fosslil., 
esse unico poderia trazer em mão esse ·prupe l, e em iface da unanimidrude doa 
appla.u sos com que esse acto frlaja r ecebido, dizer: Etiam si omnes, ego. non. 

!Poulcos; quantos eram, 1Sr. Presidente, os <)ue em tempos antigos, nessa, 
terra a:emota do Oriemte, andaram comQ a uxiliares e discípulos do grande 
prégador doutr inaria, que ifalla.va em n ome da pro<pria prov:idencia di'Vina? 
(Pa~~sa) . 

Apen as doze. E dessa prégaçãQ e dessa doutrina sahiu a regeneração, 
do mund<J . 

Um s ó era o eminente astronomo a llen:ão, quando teve a audacia de 
{'Orrigir o ern geocemtrico, affirma nd.o contra as d<J·utrinas prégadas em no-
me dos livros ·sagrados, que era a t erra .que se movia em derredor do sol 
ü~o e estavel. 

Ante~ q,ue Gallileu, ·o grande espirit<l ita liano, sec·ulnda ndo os trabalhos 
e esf<lrços do sabia astronomo a!lemão, affirmasse, impenitente, em nome 
da sciencia, contra a lição errada da theologia a sua C<lnvicção scienti<l'ica 
e p~tr se muove. Um só era D escartes, esse graJnde espírito que encfrle todo 
o seculo XVII, revõlucionando a sciencia e a p·hilosophia, um só era e!le 
aff.rontando os en;os da theologia e da metaphysiÇa, vivendo occulto para 
prégar as suas doutrinas scientificas. 

lEsse só, fez o que todos nós s111bemos que foi feit<l, levando em rU!mos 
novos e por navos caminhos a philoso<phia. 

Que dmporta que tão poucos sejamos n ós, signatMios deste documento 
agora ? 

O estado de ;sitio! Sem invoca r nesta hora a palawa famosa do glorioso 
estadista italiano que ifez a uni:ficação da s u a patria, não ha como negar 
que esta. providencia, esta medida simplifica a acção do Governo e até certo 
ponto facilita o u so da mais difficil de todas as artes - a arte de governar 
os povos escravisados ou insubmissos. 

1Sr . Presidem te, não entro a pr<Jferir estas p alavras preliminares de apre-
sentação deste documento político, mudando a minha attitud e em face d9 
ac~ual 'Presidente da RepubUca. 

Esse pa<pel, aliás, l?Stá esCJ;-ipto em termos res;peitosos . Não ê um grito 
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de g-uerra; é um appello á concordia; é um documento de paz: é uma 
tentativa de conciliação e de accôrdo. E nós devemos, para justificar a con-
d~tcta que teu:os mesta e!?criptura, devemos nos lembrar que para a vida 
publica ·é bem que tragamos as mesmissimas lições de educação, que rece-
bemos no lar. 

Não 'ha e não pôde haver duas moraes: a moral pr.ivada e a moral pu-
blica. E essa lição ·que nós aprendemos, essas mesmas pala'Vras nos hão 
de .guia.r ·pela vida publica, para wue possamos tratar com bondade os que 
parecem inferiores a nós; com veneração os que parewm superiores, e com 
amor os que figuram nossos i-guaes. 

Não tha aqui palavras que offendam, qu/e firam, que atassalhem, que 
enxoval•hem. Não . Vezes diversas eu me tenl;10 referido a. situação que an-
damos atravessando e ao appello feito ao 1Sr. êPresidente da Republica para 
enveredar por outros caminthos. De S. Ex. me a,:partei n a hora em que o 
vi apadrinhando medidas que me parecem tão erradas, na. mais flagrante 
contradicção com os princtpios políti-cos, ·que adaptamos, na mais aberta. 
aberração das normas e das regras ·consagradas pela Constituição Política. 
!I)Qr que nos regemos. 

Não sou um partidario dessa tremenda revolta que tem sacr:id'icado a 
Nação, aggravando a crise economica e financeira, em que ella se debate. 
Não ha actos men:i. palavras n:Jnhas ·que sir.vam de pôr em evidencia a mi-
nha :solidariedade com essa revolta. Mas é sabido, é certo que não ten•ho 
horror aos movimentos ·re<volucionarios, quando 'representam a legitima as-
piração de um :povo esp~zinhado, humilhado; de uma revolta contra provi-
dencias que não são consagradas em face do nosso direito, que não são con-
sa.gra.das em face da. lei fundamental que nos rege. 

Ha 'POUCO, - o .Senado permittirá ·que e\.t diga - brilhante orgão da 
d.m.prensa riograndense dava á I>ulblicidade palavras de meu pun'ho, em que 
essa opinião a que me .acabo de Teferir, como sendo minhas, não de a,gora, 
m as de sem1>re, foram postas ainda uma vez em paginas da imprensa. 
E eu dizia: 

".A evolução é a gra nde lei, tal qual se encontra em todos os 
phenomenos estudados pelas sciencias positivas, que 1he.s (j.escobrem 
as leis certas. e ~nvariaveis. Emmanuel Kant e Pierre Laplace, dous 
dos maiores espíritos, q 1.l!e a humà nidade contou, puzeram á mostra 
os efieitos dessa lei geral da natureza no campo da astronomia. A' 
.sua luz d'oram estudadas as mutações, que tem padecido a terr~ 

no escoa.r de longos seculos. E naturalistas de valor de DarwiD. 
Haeckel e Huxley alumiaram as pa;ginas das sciencias bi-ologicas, 
estudando a evolução dos seres. 

:Mias nem porr:ue assim é, o mundo escapou aos effeitos das ca--
tastrophes, quaes 3e nos .revelam de vez em vez, quando em subitas 
expansões, rasgam forças, que pareciam em equilíbrio perpetuo no 
amago da terra, a crosta e os movimentos sisn:.icos vão pelos 
continentes solidos e pelos oceanos, de camada em camada, de par-
ticuia em partícula, de molecula em molecula, por longuissin:.a.s 
linhas. 

Como na ordem cosmica é na ordem social . 'l'ambem no seio 
de nações envolvendo no seu natUTal desenvolvimento, em um inces-
sante progredir, á sombTa de leis, surg-en: .. plhenomenos anormaes. 

Grandes males, certo é que o são, mas nem por isso h averá como 
negar-lhes o caracter de phenomenos na'bUlraes, manifestações espon-
taneas de forças SQcraes, que em dado momento irrompem e se re-
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v~lam IJ)elos seus effettos, sacudindo os organism os collectivos, ac-
celerand-o-Ihes por vezes a n:ar.c.ha, a largando-lhes as passadas, e por 
occasiões entorpecen do-lhes o caminhamento e 'POndo entraves no seu 
crescimento e melhoria. 

Assim lfallou notavel escriptor portuguez: "A revolução é a so-
ciedade, que a~pós uma larga elaboração intellectual se detem um mo-
mento em sua marcha, colUge e coordena, e red>Uz a systema e for-
m ulario tudo quant o j á existia d-is·perso n os escriptos dos grande!! 
'Pensadores, nas rr.emorias dos tri-bunos já passados, nos .esforços In-
completos \los ousados reformadores, nos queixumes dos oppressos, 
nas miserias dos infelizes, nas execrações dos des'herdados". 

!São, !POr isso muita <vez successos inevitaveis, não 'havendo forÇ!I. 
que os irp.peça nas suas manifestações bruscas e fataes, á manei~a 
dos macaréo.s, como. n os mostram os nossos rios, quando rapido ores-
cimento tumultuoso das aguas s\.lrprehende 0 incauto navegante a 
descer descuidoso as aguas mansas . 

Sábias d·e certo as lições de Wilhelm Leibinitz: "natura non 
faci-t saltus", como ensinava igualmente Lamarck: "La nature ne 
passe pe.s brusquement d'un sy.stC.me de organisation à. un autre". 
Essas regras são de certo vigentes em politica. 

Nem as revoluções são outras cousas mais do que phases d1!-
evolução natural. Poueriamos tel-as como as corul'lagrações, que se 
nos manifestam no dominio da chimica: operam, transformam, como 
.quem reconstroe destruindo : "como em zoologia é o cataclysma o 
operario das fôrmas •Superiores, em sociologia é O architecto das mais 
altas civilizações". 

Nem a soberania, e. ter como certos os ensina.mentos de Saint-
.Simon, é o direito de mandar, sendo, antes, o direito de não ser man-
dado, sinão segundo a justiça e o interesse nacional, o direito de não 
acceitar sinão poderes intelUgentes, habeis, desinteressados e pa-
trioticos, poderes, que , •sustentados pela adhesão constante do paiz, 
governam a Nação para a Nação . A soberania e, em uma palavra, o 
direito de não prestar obediencia, sinão a os poderes, que da justiça s 
da utilidade dos seus actos tiram os fundamentos da sue. legitimidade. 

Nem sempre vão de parceria o direito e a lei, antes casos ha em 
que os ·que lutam 'P'f'D ju1·e, po-r isso mesmo lutam contro legem. 

Violam-se as liberdades essen cie.es dos cidadãos: prohibe-se a 
livre locomoção, nem sigill0 de ·Correspondenc~a telegraphica nem 
respeito aos segredos das caa·tas confiadas ao Correio; ficam as con-
sciencias tolhidas nas suas mais ·legitimas expansões e mais sa,<TJ.·a -
das garantias; vedam- se as reuniões, amordaça-se a imprensa e fi -
cam ·sentinellas ã.s portas trancadas das ofJ'icinas onde se for.jam 
essas alavancas do progresso; a1:/rem-se as •grades dos xadrezes para 
rece·ber hom·ens sem culpa, marcados pelo estigma com que e. auto-
ridade indica os suspeitos; emmudece a justiça, surda aos appellos 
dos que padecem; mas não- ha tranquillidade nem segurança em ne-
nhum le.r, onde entrou a timidez: tudo isso é a lei. 

Desse duello en tre o direito e a lei nas'cem as revoluções . A sa-
bedoria dos que governam está em acudir em t empo ás crises que se 
avizinham ouvidos os ruidos que prenunciam as tremendas rebeldias. 

Assim' teria succedi·do em França, se iLuiz X\T.I , com a capacida-
de -que caracteriza os que sabem governar porque · sabem prever, 
g-raças á a.cção opportuna e energica do immortal Turgot, realizas-
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se pan- enhaut a transformação política e social, que se :fez par en 
bas, quanco a estupenda. revolução de .1789 sacudiu de fond en com-
blc a l<'rança já alumiada pela Encyclopedia, e ·estendeu a sua bene:!'i-
ca e regeneradora jnfluencia através do antigo e do novo continente. 

A realeza decrepita e gotosa, com seus ouropeis e seus abusos 
era a lei; a lei -era a nobreza com seus priv ilegias e ~osos seculares: 
a le i era. a Basti·lha, escancarada, para o agasalho ~os que tinhan: 
a udacias para pe~sa,r e dizer em voz alta os seus pensamentos; todas 
essas miseria,s, todos esses .crimes eram a lei. A .revolução que ven-
ceu era o direito". 

Sr. P~esidente, esta s pala vras não são theoria minha. Eu poderia in-
vocar, para amparai-as , um MiG!'IV!wJl de Direito Oonstituoiona~. •que toca a 
gente conhece, de um eminente jurista franc ez, em o qual se apregôa esse 
direito fundamenta l de resistencia defens iva e o.ffens iva á oppressão. O gran-
de constitucionalista :!'ra ncez invoca a s mais antigas autoridades dos que pri-
meir o anda>ram apregoando essa theoria de reststencia, em nome da theolo-
g ia, com S. T·homaz e outros , cuja autorida de, ainca hoje, teria valor aos 
olthos de t a nta gente, para chegar até a en cy.clica de L eão XDII, onde tambem 
est:t. r esistencia foi apregoada. 

Mas, Sr. P residente, este documento, -cuja apresentação me roi confia da, 
não tem, con:!'orme accentuei·, grande numer o de assignaturas: somos apenas 
15. E ao t el-o em m ãos, recordo·-me da palavra do grande scientista, autor 
dessa obra monumenta,J quê é o Systmna de LogiCa,. Stuart Mil!, que ifi•gu-ra 
a hy pothese de ter a especie humana, toda ella, uma opinião· e, em face da 
especie human a, um só individuo com -opini·ão .contra ria . E'ntã o allfirma nesse 
livro On Libe•·t y, Stua.r-t Mill. 

Não ha fundam ento justo pa ra que a especie humana imponha a sua. 
opiniã o a o unico voto di·vergente della , como seria injusto - ' si acas-o tivesse 
em mãos poder pa ra ;fazel-o -á espe:cie humana impôr o voto s igula,r diver-
gente a opinião que é sua. 

lf'or que n ã o a cat a r a n ossa opinião divergente? 
Por ·que esse sentimento de revolta, essa critica apaixonada e acerba 

contra essa nota desharmonica no concerto geral, si essa nota nós a .ferimos 
dentro dos limites da consideração e do apreço que devemos manter para. 
com a a utorida de s uprema da Republica, s em o proposito de feril-a, quando 
apreciamos o que parece a nossos olhos divergir das boas regras republica-
nas e uma vioiação f lagrante dos preceitos consagrados na Constituição de 
24 de Feverei·ro? 

E s te doc umento se est riba na a utoridade ce constitucionalista do maior 
valor: é o li-vro, que toda gente conhece, de Julian B arraquero; é o livro de 
Oalderon, entre os tratadistas argentinos; e é dentro do nosso paiz, a auto-
ridade de Joã o Ba>rbalho, o eminente . commentador da nossa Constituição ; 
Aristices Milton e Car los Maximilia no estã o citados; é a autor idade - tam-
~m aqui in vocada - do mais recente commentador da constituição, Aure-
lino Leal; é t ambem a a utorJdade do actual Presidente da Camara dos Depu-
tados, e, ao lado de todos elles, a voz sempre viva de Ruy Barbosa, o glorio-
so patrono c.e todos os opprimidos, esse alto espírito protec-tor dos ihdefe-
~o s, faHando sobre a s causas Jiberaes. iSempre e sempre, esse espírito mau 
que nenhum outro , lutou para que a Constituição ofosse rigorosamente curo· 
prida., elle, que foi na sua elaboração e feitura magna pars. . . 

Por que, Sr . 'Presidente, mantermos a Nação inteira neste reg1roen od1D-
so, convert endo em regra geral a rara excepção que a Constituição consa-
grou como recurso para os •casos extremos, de triste situaçã o, em que a Pa-
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tria se encontrasse? !Por que manter este' regimen, á sombra do qual se pra-
ticam tantas violencias, tão· grande numero de faltas e verdadeiros crimes? 
Por que amordaçar a imprensa? 

Sr. Presidente, a imprensa, ainda hoje, pela palavra do eminente escri-
ptor fra.ncez com quem todos nós aprenc!emos, talvez na primeira phase da 
nossa existencia, o a b c do direito constitucional americano, ainda hoje as pa-
lavras de Eduardo Laboulaye teem toda a -razão de ser, quando se 1-efere, 
em um dos seus mellho·res livros, ao valor e á importancia da imprensa. 

Diz Laboulaye: 
"iLa presse est le torum des peuples modernes. . . supprimer Ia 

presse c'est du même 'Coup .supprimer la li:berté ... Non seulemant 
la liberté de la presse est la g61rantie de toutes les lhbertées indivi:-
duelles et sociales, mais elle est encore la garantie des libertés pu-
b!Lques, la garantie même des garanties, ·Si I'on me permet ce rnot. 
L a tri·bune et a presse sont deux sreurs n ées !e même jour; elles ont 
toujours mêmes amis et mêmes ennemis; même fo rtune et mêmes 
révers . Elles ne peuvent viv·re qu'en ne ·se séparant pas". 

(E' como se !fossem ditas para nós). 
"Les chambres aussi ont besoin de Ia presse et au Plus haut 

degré. La force d'une assem•bléa n'est qu'une force d'Opinion. 
Quand les deputés ·sont soutenus par la nation, quand ils sont la 
voix vivante du peuple, leur autorité est grande; Hs sont maitres 
de la fortune et ele l 'honneur du pays; mais detruis-ez cette perpe-
tuelle communion de sentiments et d'idées que fait de la Chamibre 
une representation hationale, supprimez les journaux, aussitõt vous 
séchez à la radne l'influence politi,que des deputés; ce ne sont plus 
que mandataires provinc-iaux, un conseil de délégués et rien plus ... 
san s cet écho qu'on nomme le journal, · toute voir s'eteint dans 
l'etroite enceinte ue la Cham·bre; le pays reste étranger á s es propres 
a!faires, et ne s'attache point a des representants qu,'il ne connait 
pas". 

Sr . Presidente, entre os acto.s .que mais me doem á minha consciencia 
de repu-blicano, está precisamente o fechamento dé um dos ma.i.s brilhantes 
orgãos da imprensa c arioca, ainda hoje trancado pela v igilanci:a rigorosa que 
exerce a policia fiscalizadora. 

E de par com essas violações de uma Uberdade -sag-rada, primordial, es-
sencial em uma Republica '<Xlm-o a nossa se presume ser, a prisão do reda-
ctor chefe e de seus auxiliares. Qua.I é o crime, :Sr. Presidente, do Dr. Ed-
mundo Bittencourt, ha longos 1(} mezes encerrado em pnsao de estado . . . 

O .SR . MoNiz Somm': - Sem nunca ter sido ouvido al!:é hoje. 
O SR. LAURo SoDRE': - . . . que obteve do Supremo TTibunal Federal um 

voto de um dos seus eminentes m·embros, declarando, com tanta segurança, 
certeza e espírito de justiça que não podia encontrar motivo para negar 
essa ordem de soltura, que !õra impetrada ao mais alto t·ribunal do paiz, 
porque, nem nos : inqueritos procedidos em São Paulo ·para a formação de 
culpas de criminosos, apontados como taes, nem nos inqueritos procedidos 
nesta Capital figurou o nome do Dr. •Edmundo Bittencourt, - ainda assim 
conservado em custodia? (Pausa.) Mas a hi estão o-s resultados do estado de 
sitio, Sr. Presidente . E' um moço de merecimento, o Dr. José piticica, ho-
mem de letras, chefe de numerosa :fa.milia , trabalhador e vivendo do ueu 
trrubalho honesto e incansavel. .. 

0 SR. BARBOSA Ll.)ll[A: - Apoiado. 
() SR. LAuRo SoDREl': - ... tambem elle separado de sua fam!lla, e guar-
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de.do, rigorosamente, sob a vigHancÍa das autoridades. Por que? Dous almi-
rantes, um reformado e outro activo, Brasil Silvado e Aristides IMascarenhaa, 
ambos dignos e de caracter sem 1aça (apoiaàlos), ambos ·cheios de serviços á. 
RUa patria, cujas fés de offici·o são das mais brilhantes. E ainda hoje, dez 
rnezes depois da sua prisão em 19'22, continuam incomm-unicaveis, não poden-
do receber s inão por generosidade humanitaria a visi-ta de suas farnilias, uma 
vez por semana. 

O .SR. .l\1oNrz SoD!<.E': - São as taes prisões de castigo. 
O SR . LAURO SoDREJ': - São estes, iSr . Presidente, os malefícios reeultan-

tes dessa providencia, contra a qual tanta gente é certo que s!l levanta, 
achando que é um erro conservar em leis de povos adeantados. e li:vres esses 
preceitos e essas regras de su-spensão de garantias constitucionaes. 

Assim, na sua rnonographia sobre l'État de SU~ge, o publicista !rancez 
Theodóre R einac h teve occasião de dizer, uma vez o pr~ncipio da instituição 
rudmittido, della era par:tidario, corno allás somos nós, que a medida excepcio-
nal e rara, nos casos em que a lei a perrnitte e tolerá, a a utorize ou consen-
te, ainda a.ssinl ha de resguardar o que deve ser resguardado. E aqui, <feliz-
mente, por honra nossa, ainda o Governo não quiz violar as immunidades 
pa;rlamentares, ao que parece, principio inteiramente consagrado pela juris-
prudencia salvadora do !Supremo Tribunal Federal, que, uma vez para sem-
pre, acertou com a grande providencia salutar, dando á Constituição repu11Ji-
cana verdadeira e unica interpretação. 

Diz este escrJptor: 
"Une fois de Je prin•cipe de l'instituti.oh oomJis, nous accorde-

rons volontiers à ses adversaires qu'H faut avant tout en ernpêcher 
J.'abus. L e r.établissement, mêrne rnonmentané, du gouvernement ab-
solu a toujours quelque chose d'inquétant; on peut craindre que 
·ceux qui J'exer.cent · n'y prennent gofit, que ceux qui le subi.ssent ne 
s'y ·h abituent. Le mot de Ciceron reste vrai: Rwmor àictato'T'is in-
jucundtts oon~s. 

•En príncipe l'état de sii~ge, cest-à-dire la suspension de.s !ois 
iondamentales, d<lit être declaré par Je pouvoi·r char.gé de d'aire les 
lois, d.épositaire de la . souvairenité nationale ... 

La meilleure ·solution nous para!t être une combinai:son des sys-
têrnes anglais et a utrichien; droit pour le parlement de déclarer 
l'é tat de siêge, droit pour !e pouvoir exécutif ·de !e d-êcla;rer aussi, 
mair:t provi·soirement, et sauf approbation irnrnédia te des charnbres . 
Celles-ci seront toujours plus disposêes à approuver un fait accom-
pli .qu'a prendre !'iniciativa de la rnesure, nécessairement impopu-
lake. 

- Pour la sirnple agitation, les émeutes sans J'irnportance, il 
sem•ble, au contraíre, que les !ois de police ordinaires, le OO'd.e Pênal 
et les !ois sur les attroupements arment les gouvernements de pou-
voi.rs suffisant.s; il serait dangereux de !ui perrnettre l'emploi de 
!'état de siêge contre des mouvernents qu'il lu~ est facile de susciter 
lui-même. Coiillllle !e dit la Décla,r ation des droits àe l ' ho'm?ne, "la 
!force publique est instituée pour l'ava ntage de tous, et non pour 
l'utilité particuliêre de ceux à qui: elle est confiée". 

On est également .d'accord sur ce point: que les mesures de salut 
publique ne doivent pas durer plus Jongtemps qu'il n'est besoin . 
Néanmoins la plup.art des J.ois étrangêres se sont fiées à la sagesse 
du p~rlement ou du chief de l''E'tat du soin de lever l 'état de siêge 
en ternps opportun; en cela elles ont eu tort, car .suivant !e mot de 
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Dufaure, l'état dE: s1ege est beaucoup plus facile à. établir q u 'a lever; 
c'est un mot oreH!er sur !e que! risque de s'endormk la paresse des 
gouvernants ... Le 1-êgislateur romain était dans la vérité quand i] 
iflxait une durée nwxVIna pour la dl1ctat ure, tout en perm ettan t a,u di-
ctateur de l 'rubréger de Jui-même . Nous croyons -qu'on peut actuel-
~ement rédu ire . à. tTO·is 'TI'!<ois cette durée 'TIULWima de l'état de siege ; 
nau s admettons la possi<bilité d'une pr.orogation égale, ainsi que celle 
d'une lévée antecipée ·par le varlement". 

O s". MoNiz, S:omuí: dá nm av:wte. 
O ISR. LAURo S.onRÉ: - E, Sr. Presidente, eu lembraria: o m e u Estado , 

.por exe<hplo, o.nde a situação é de ca1ma, de tranquillidade, de socego. Se ha 
responsabilidades a · apurar, ellas o podem ser, de acoõrdo com as leis posi-
tivas e os codigos que tem.os. De a.ccõrdo com este mod'o de pensar é que o 
governador desse Estado, o Sr. !Souza castro, ao tempo em que taes funcçõe~ 
ainda exerda, em setembro do anno passado, em documento .que foi publicado 
pela imprensa, solicitava do Sr. Presidente da Republica a providencia, aos 
seus olhos necessa~·ia, de alliviar o Estado do P ará dessa pesada atmosphera 
de adio, sus-pendendo .na circumscripção onde elle tin:ha a utoridade o estado 
de sitio. 

E devo .Jemb.rar que o decreto de janeiro do corren te anno deixou in-
cluídos n a excepção dos Estados, fóra da medida vexator ia e oppressora, os 
Estados do Pará, Amazonas e Sergipe. Mas não tardou que esse engano fosse 
reparado e a providencia estendida aos Estados que, excepcionalmente, tinham 
ficado a gosar dessa med'ida salutar, dessa medida .. . . 

O 'SR . !PRESIDENTE: - O.bservo ao nobre ;Senador que está terminada a 
hora do ex;pediente. 

O SR. LAuRo So:DRÉ: - 1Sr. Presidente, não :vou gastar muLto tempo n(1. 
tribuna vara dar conta da minha incumbencia. Por iss•o requeiro a V . Ex. 
que consulte o .Senado sobre si me concede mais aJ.guns minutos para. termi-
nar a mi.nha oração, por.que seria melhor .para 0 Senado, se n ão 'Para mim 
não d'eixar o resto destas palavras para a sessão de amanhã . 

O iSR. Pru;;siDENTEJ : - Nos termos do Regimento V. Ex. deve ! ixrur o 
prazo da prorogação . 

O S R. LAURo SonRÉ: - Par meia hora. 
O SR. PRESIDENTE: - O Sr . Senador Lauro Sodré re-quer a prorogação da 

hora do expediente por 30 minutos. (Pausa.) 
Os senhores que approvam o re-querimento de 18. Ex. queiram levan-

tar . (Pausa. ) 
Boi apoprOIVado. V. Ex pôde ·continuar . 
O SR. LAURO SonREl' (contiínuando): - No livro consagrado ao estudo da 

reforma da Constituição Nacional da Republica Argentina, o Sr . Dr. Perfe cto 
Araya, diz: 

"En la Convendon de Buenos Aires de 1870, Alvear, declaran-
do-se enemigo de.J estaclio ele sitio, decia: que el estado de sitio er·a el 
ultimo refugio que .talvez por olviào se hrubia dejado á la dicta.dura, 
en las institudones m.odernas; que quando no r evelaba u.n secreto 
ins tinto 6 una tendencia al depotismo, no era sino enreaJ.idad un estado 
de miedo, de comp.Ucid'ade 6 impotencia del -gober.nante . Que este re-
curso, en lugar de provocar la tranquilidad y la union de los aluda-
danos ·provocanba la alarma y la desconofianza, porque concebian que 
esa a rma estab.a destinada solamente a esgrimir-s e contra ellos e no 
contra e! enimigo que se combate en el campo de batalla". 

Em 1892 foram ·presos os Drs. Leandro . Alem e Victor M. 
Mo.Jina , um ·s e nador e outro D eputado nadona.J a ccusados de conspi-
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a-ação . Recorreram ao juiz d'weral Teã'in, cuja r uidosa sentença de-
clarou - "que la. f~Loultad de a.m·estar y trasladar las personas, solo 
pod-ia alcanzar á las p ersonas ]Jiarticulares, que n o gosan d e um 
priv.Hegio especial ex·p!icito e implicado :por el ejerdcio de deter-
minaKlas f'llncciones en el organismo poli ti co. . . Que este pri'Vile-
gio, de los m iembros dei P a rlamento era tan e;;;sencial á su existenc!a 
y para que sus deciones fueran J,a exp·resion .genuina de la voluntad 
dei cuer.po, que ba~taria en muchos casos e l arresto de un solo m em-
bro de cua.J.quiera de las · Câmaras para paraliz·ar sus f1,1nctones, àes-
•naturalizar s·u voluntad á producirJa en sentido diametralmente 
opue·s•to a i que habria J.Iegado con la presencia de! miembro arrestaào." 

Em 1893 a Suprema Corte eon:firmou essa m esm a d'ou:trina na 
sentença de habeas- corpus requerida pelo Senador Alem - decla-
rando - "que el estado de sitio lejos de sus-pender el imperio d e la 
·cons-titucion, se ·d'eolaraha para defenderia, y Ie jo.s de sup'l'imir las 
!funciones de los poderes publicas por ella instituidos los sevia de es-
cudo contra los peligros de las commociones interiores e de los a<ta-
ques exteriores - .por lo c.ua l toda medida q u e directa 6 Indirecta-
m ente aHectar a la existen cia de es•os poderes publicas adap·tada en 
virtud de las <faculdades que el estado de sitio conferia, era c ontraa·ia 
á la esencia e ruquela ins titucion y vio.Jatori.a de los propositos com 
qu e h abia sido creada .por la ConsUtucion". · 

Senh ores, estas .palavr a s são ditas, não sob.re o Brasil, m·as sobre a Re· 
publiea Argentina . Estão escriptas ']Jara analysar os factos da vid-a politica 
da Repub.Jica irmã e amiga. 

Tambem o Sr. Alejandro Ga nceda, em sua o·bra: Reto1·mas á la Gonst·it·U--
cion Nacional, 1• vol., 1909, declarando-se inimigo do es-tado de si.tio, diz citan-
do a opinião do Senador Elizalde: 

"La decla raci.on dei estado de •sitio es s umamente prej·udicia l Y 
CO·ll eHe se han h echo Ias m ás g.randes v iolaciones y males." 

E Sarmiento: "Si los habitantes han de estar sujetos á una des-
.posicio n que sus·penda Ia-s gara ntias individ'uales p ermanentemente, 
estando reunido .eJ Congreso, que será ·cuando no estê reunido eJ 
>Con greso? Si toda persona está a m erce dei presidente en qual-
quier momento y s in es·tado de sitio y puede ser saca.Al'a. a mooia noohe 
de ,sua cama sin decirsele Ia ·causa, oo preciso declarar q ue el p.resi-
s idente de l a confed-eración tine iguales derechos a los dei im']Jerador 
id'e Jos francezes. " 

- S i se trata de commocion inte r ior, es :peo.r el r.emooio que la 
enlfermidad . Porqné :tenemos aún commociones en Jru; províncias' ? 
IP.orque los .gobernadores no son los delegados de Ia so.berania popul-
lar, ni permiten ninguna manifestacion de sus derechos cual si estu-
'Viessen e n un permanente estado de sitio . Cu a l es la razon de este 
ord-en s de cosas? L a presidencia de Ia Const-itucion; el supremo jefe 
de la Nacion dei >Congreso, de Ia justici-a criminal dei e jêrcito de 
mar Y de tié11ra y patrono de 'la iglesia católica, ap~stolica, rom~na. 

E l ,presidente derroca go·bernadores com sus hues.tes y con Ias 
m ismas protege las arbitrariedades de estas mismos, y e~ natural y 
justo ·que el leon dormido, ruja a.J despertar, quando la a lgazarra es 
'gorda : Y cuallido el rugido es bravio, para eso está e! estado de si tio, 
á cu ja sombra 'P r ospera el despotismo. As i es que el .presidente es el 
autor de las comm-ociones interiores y el que dieta el celebre estado 
de sitio." 
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Os precedentes que mais facilmente se invocam no nos~o paiz são pre-
cisamente os que oocorrem na Republ.Lca Argent ina, cuia semelhança com·· 
nosco é tama nha , tão exactamente nós moà'elamos a n o-ssa Constituição pela 
que rege os destinos desse paiz. 

Não <vean ao caso agora, Sr. Presidente, invocar esses mesmos antece-
dentes 1para .prova r que o P·rinci.pio a que ha pouco me referi, d as garantias 
das i.m.munidades ;parr-lamentares, q·ue esse princiopio salutar, já agora consa-
grado po.r a,ccórdãos d'o Supremo Tábun<~Jl, lá. tambem sodlfreu a mais legitima 
e ·rigorosa discus~ão, quando Deput-ados e ,se-nadores pi'esos com o conspira-
dorP..s bateram ás .portas do primeiro T ribunal de Justiça para lhe pedir a ga-
ra nti·a dos direitos que a lei e a Constituição lhes à'avam. 

Não será o caso de invocar agora esses antecedentes, esses casos e es sa 
semelhança, .porque, corufonne declarei, .parece-nos a nós, que esse princi-
pio está sendo e será rigor osamente reSipeitado 'Pelo actual Presidente da 
Republica, cujas responsabilidades são tamanhas, ac.redi tan<1o eu, Sr. Presi-
dente, como acreditamos todos nós, que S. Ex. não se desviará des te. regra 
salutar e desta bõa norma de conducta republicana. 

Ditas psta.~ tpalavras, vou proceder, muito ligeiramente, á le itunt <to do-
cumento ·que me fOi confiado e vou remetter á Mesa, dada a circumsta.n?ia 
de ser um documento já lido na >Camara dos Deputados . 

Com este documento e com a nossa reunião , deu-se o que se dá toà'a vez 
que •lJOme ns políticos se ajuntam para assen tar uma n orma de acção com-
mum. Uns, q u er eriam, talvez, ir além dos limites em que o documento fiCou; 
outros quereriam f ica r a quem desses limites . 

. Quando se a juntam .home ns 'POliticos .para a fundação de um par.tido as-
sim é. Os que es<tão muito n a vanguarda .não teem remedio sinão !·ecuar 
.para que o ·accõrdo se possa dar; os que estão muito na ret a r.g uarda são 
>Obrigados a avançar para estender a mão aos que representam o m eio ter-
mo n essa aggremiação. 

Oom.nosco a mesm a cousa succedeu . Em todo o caso, aqui estão bem 
claros o pensamento e os sentimentos de todos nós, com este· protesto q u e. 
como acabo de •Õ'izer, está. redigido em termos r espeitosos . 

;Deante da situação em q ue nos encontramos, poderíamos, par odiando o 
famoso s enador romano e, rprecis·amente, a«irmand!o convi-cção corLtraria, 
dizer que cleante dos males .que padece e soff.re a P rutria a ngus tia da 'POr t a ntas 
lu·tas, teremos como senha -d'e acção - facilencLa pax - essa .preoc-oupação 
ele que voHassemos todos a um regimen de conco.rdia, em que, .governantes 
e governados, ;pudesS!em se encontrar, como filhos da mesma g ra nde P a -
tria, com uma só 'Preoccupação - a de lhe se1· util e contribuir para o seu 
progresso e desenvolvimento constante. (Lê). 

•Sr. Presidente . Sopezand'o as severas responsabilida des do no.."'So m a n-
dato poliU.co e ponderando as perigosas cil'CUmstancia s desta hora tragica 
da naa!onalidade 'brasileira, neste crepus·culo do regimen constitucio·nal -
Senadores e Derputados, representantes ú'a Nação, v imos, do alto das .trib~·nas 
do Senado e da CamJa.ra, la~'rar um protesto altivo mas sereno contra 0 
acto com que o S.r. Presidente da Republica acaba de mal<l'e1ir o' Congresso 
Naci001.a l . 

Coruforta-nos a es·peran ça, quasi a cerrteza de q ue o Congresso Nacional 
não desertará o seu lQ>gar nem deix·ará ao desamparo a sua causa, que é a 
sua vida mesma e q ue ·é a sua ·proopria honra. Mas s i, por desgraça, 0 Con-
gresso Nacion<~Jl refugir ao cumTJrimento dos seus altos deveres cons.Utu-
cionaes e m or.aes para com a J>atria e para com a iRepublic-a e quedar-se 
em ·um oppor tunismo accO'IIlmoda.ticio ou dobrar-se, moendo o eterno retÍ-ão dO 
Principio ·&a a utoridade e entoando lõas á mzão de Estado, - ainda assim 
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este .g.rito de protesto não Slerá suffocado, não morrerá dentro deste recinto, 
poN:tue ha de encontrar éco na consciencia na.ciona l que o reflectirã, por toda 
a Nação, como ai fôra a propria voz incorru!)tivel da alma ·braatleira. Não 
nos im·pressionam mais a parlenda da l e.gaUd'ade, o palavriado da "defesa da 
ordem" e a atoarda da "salvação do reuim.en". A! força de desvirtuadas e 
.!~.yravadas aà u.s·um. Delphini, !)elos arautos da D!.ctadura, - essas palavres 
perderam os seus signilficativos verdadeiros e, bastas vezes, servem ·para ex-
primir as idéas antagonicas. De tal sorte, - hoje em dia, - nada mais na-
turel rque se pergunte: Onde está a lega.Jidade ? Onde a defesa da o.rdem ? 
Onde a salvação do regimen ? Na sequestraçã<J ou na reivlnd'icação das li-
berdades e d<JS direitos inau:feriveis da creatura humana ? 

A ~·esposta não nos parece diflficH. Tanto vale optar ent·re a liberdade 
e a escravidão. Mlas, neste lance patriotico, o que nos impressiona e preoc-
cupa é a .catadura do estado <le sitio chronico e já agora manifestamente 
inconstitucional. 

Combatendo de viseira erguida a moção de solidariedade ao Chefe da Na-
ção •po.r motivo da l'€volta do couraçado "ISão IPaul<J". - o Sr. Senado·r 
~oniz ,sodré, na mem.oravel sessão do <ria 5 de novembro do anno passado, 
assim verberava o estado de sitio vigente, q ua nto á sua extensão no tempo 
e no ~paço e quanto aos seus funestos effeitos: 

"Desmoralizado J'.o seu emprego, invertido nas su<t:s :f.uncções, 
falsificado nos seus f undamentos e 11os se'Us intuitos, o monstro to-
mou p roporções gigantesca;s na excessiva dilatação e 'hy!)ertroph\a 
ameaçado.ra com que elle vae se estendenà'o po·r todo o J)eriodo pre-
sidenciaL, substituindo o regimen da Constituição pelo imperio de 
a rbítrios em que ~·ão devorados os direitos de liberdad'e individual, de 
in'Violabilidade do dar, de sigmo da corresp.ondenda, d'e livre mani-
festa.çãn do pen&amt)ntn além de attenta,r contra o respeito devido 
á propriedade privada e liberdade de trrubalho ho.nesto, com o fecha-
mento •criminoso dos nra.is importantes orgãos de publicidade, o que 
iJlll!>orta em confiscação d'e 'bens e rouoo de salarios a centenas de 
operarias. Deodoro, com 3713 dias de governo constitucional, te<Ve 20 
dias de sitio. Floriano governem 1. 087 dias, dos quaes ·2·7•5 em sitio. 
P ·ruO'ante teve 102 dias em quatro annos <le governo. Rodrigues Alves 
1016 dias em igual .período. Hermes 270 dias em todo quart:riennio. 
Epitac lo, em menos de tres a nnos, ma.is de quatro mezes, e Art!hur 
.Bernardes, em ·23 m ezes de governo, 21 mezes e 20 dias de sitio, isto 
é, em 7 6 6 dias, 6 8·6 ére si tin . 

Quer isto dizer, em dous annos de governo s6 governou sem 
sitio pouco m·ais de dous mezes. A Republica em 33 annoa de exis-
tencia soiffreu a humtl•hação de 893 dias de s itio . ·Sob 0 imperio do 
actual Chefe da Nação em menos de dous annos, já deco.rreram 68·6 
dias em que ella vive estrangulada sob essa medida odiosa e aJViltan-
te do supi!"emo despotismo" . 

Já. seis m ezes são !)assados depois ·da <Jração vehemente do nobre senador 
bahia.no e o estado de sitio ainda .perdura eom o seu co~·tejo pavoroso de ca-
lamidades. O infortunio publico orça pelo desespero. A Nação exangue, ex-
hausta, excruciada, sorve, até as fezes, ·o· calice de todas as humilhações . Mas 
a analgesia moral do QQverno da Republiea torna-o inaccessivel ás dôres da 
Nação. Ser :forte, ser implacavel, ser inexoravel é a idéa a:bsol"Vente que 
o domina e o empolga. E eil-o, então, a usar e a abusar da força, a praticar 
vioJ.encias innominaveis a torto e a direito, a !frio e a eito. E o luxo do pre-
viole-ncia, a ostentação de arbítrio, a obcessão de mando desfecham um golope 
de Estado cont.ra o Congresso Nacional. 
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Que nome póde ter o acto Inconstitucional do Poder Executivo que, nM 
vrsperas do Congresso se reunir, decreta um estado de sitio para vigorar du-
rante todo o tem(llo da reun ião do Co·ngresso ? l!~aJlece ao Executivo compe-
t~ncia para tanto. O decreto n. 16. 89(}, de 22 de abril de 1'9'25, aberra dos 

·dispositivos constitucionaes e despoja o Congre-sso, reun1do, de uma attribuiçãél 
que lhe é privativa. 

Qual o !poder competente para declarar o estado de sitio? 
Neste ·thema, ,é ·p.rincipio prevalecente, na doutrina e nas Constituições, que 

o Poder Legislativo é o d-ono cl.essa attriibuição. 
"En Inglaterra el privilegio del auto de habeas-co-rpus sólo puede 

&H· suSipendido ;por el · Parlamento; en los Estados Unidos po·r lo Con -
greso o las Legislaturas de los ·Estailos; y con po-cas excepciones, es 
el Poder Legislativo en tod-os los paizes euro·peos y americanos el 
d.ue1io de esta attrib7tción" . (Joaquim Gonzalez - Manuctl de la Oon·s-
titución Argentina, ;pag. 24'8, n. 240). 

Arma !o·rmida.vel, n1oedida de natureza anomala, que importa na sus·-
pem.ão d''l.s garantia,; <:·onstitucionaes, - a declaração doe estado de sitio d-eve 
competir, o•rig'inariamente, ao Poder Legislativo, e só excepcionalnVente, sup'lJle-
tivmnente ao Poder Executivo quando a Patria. correr i:mrr..inente perigo e 
não se ac:ha.r reunido o Congresso Nacional. 

" 'La ·Conven-ción de Santa-Fé, ba,jo el recuerdo dolorDso de lab 
tiranias y de los gobiernos ·personales que nos 11an oprimido, declaro de 
una manera terminante y ex:plicita, "que sólo· al Oongreso cor-respon-
deria deaidilr sob1·e la ·d.ecla1·a.ctón àel estado de sitilo". Se temi·Ó que 
el Presíclcnte tuese á ejeraer esc• tam<ldaà sólo para a·wmentar sus po-
de?·es ó 11aTa 11oneT en accí0a •meclios q1te de ot1·a manera no podia d·i~ .. 
poner. Per o como pueden tener lugar ataques 6 agresiones ·repentinas, 
que pongan en peligro la paz y la existenoia de la Naci6n, se com-
prendió la .necessidad de dar a i Presi'dente de la Re.pU!blica la .fa-
culdad de declarar por si sólo el estado de sitio cuand-o el Oong1·eso es-
tuviese en receso, 11m·o con la obligac-ión de àa1· m<anta á este de las 
causas q1<e 1notiva1·en la declanwión". (Julian B arraquero - Espiritu 
y Pratica de la Oonstitución Argentina, :pa.g . 359". 

Agora, tomemos a mão ao rr:oderno <;onstitucionalista argentino Gonzalez 
Cald<e·rón: 

'"La suspensiõn de las .gUJrantias constitucionales d'ebe coTTespon-
der orig·i'nariam.ente a l OongTeso, porque, c-omo decia e n la camara 
fra.nceza el De;putad.o Ohauveau al debatirse la actual ley sobre la 
111ateria, "e! derec•ho de suspender e! impe·rio de las leyes debe pertene-
cer sólo al ·poder que las dietas". Este ha sido, sin duda, el conce.pto con 
que nuestros constuyentes, en el inciso 1~ de! articulo 86, facultaran 
a i poder ejecutivo " - .para declarar e! estado de sitio en caso de com-
moción interior sólo cuando el Con.greso está en 1·eceso, porque e& 
atn1b1tuivn ·que corres'ponde a este mLerpo". El espi.Jritu con que 
se ·hiso en esta parte de la Constitución la no·table reforma de 186{) 
-qui'tando a i :Presid'ente la ·facultad de decla.rarlo a ím en presencia 
del Congreso, com.o ya se ha visto - 1·obustede la cWct1·ina del pocrer 
or-iginaria del depaTtam.ento legislativo". (Derecho Oonstit1tcio'11.al Ar· 
gentinO' - FJ.ilsto1·ia, Teoria y Jwrisp1·uàenda de /.a Oonstitucíón, pa-
ginas 2·66, in time e 267, in pTincÍ'lJio). 

Vão n a mesma peúgada os mais notaveis constitucionalistas patrios, re-
con.hecelldo a suvremacia do Co·ngresso Nacional em thema de declaração dlo 
-2 stado de sitio: 
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"E ahi temos que a compete:ncia P1'ivativa fico~t pertencendo ao' 
congresso Nacio·nal, e (mn sua a1tsen.cia) ao P -1-.esidente da Republl-

ca . E a. razão é que o sitio s-uspende ·ga.rantias constitucionaes (arti-
go 80), traz conseguintemente a sus,pensão de uma parte da Consti-
tuição, e o acto de declaral-o estaJbelece uma lei de excapção. Que 
poder, pois, sinão o Legislativo, que autoridade, a não ser a dos man-
datai"ios do 1povo, poderia ficar com semelhante :faculdade?" (Joãn 
Barbalr ,o - Cammw.tarios, pag. ll18). 

"A !)ropria declaração causa certo .panico, rr.omentaneamente !)re-
juilicial ás finança.s, poréin, util á ordem. Con1-pete, ent p-rincipio, aos 
representantes d:ltreotos ào povo, ao Congresso Nacional. A li'berdade 
é bmn tão p·recioso e tão fragil que a sua. limitação não pôde f-icar ao 
a1'bitrio do Executivo, naturalmente propenso a wbafa.r a critica e a 
governar •sem peias. "O direito de s us,pender o imperio das leis deve 
:pertencer só ao po:der que as dieta". Não estando reunido o Congressú 
e correndo a IPatl'ia imminente ~erigo, é, por etxcepção, o estado de sitiQ 
decla.rado pelo Presidente da •Republica ... " (Carlos Maxirr.iliano -
CotJÚnJe'l?,tarios á Con-stituição Brasvleira, ·pags. ;37'3, 374) . 

"Um argumento impoT\tante que me faz assim pensar te·m ori-
gem na índole do estado de sitio . .Send-o wna medida suspensiva de ga-
rantias co.nstitucionaes, é natural que tal suspensão seja, -por via de 
t·egTa, objecto àe legislação, e, pot"tanto, da .competencia do Congresso. 
e s i só poq· excepção o Exe~ttivo ::pôde recor·rer á medi-d'a tão delicada, 
!)arece-me clar-o que á dita excepçãa deve col'responder um estado social 
de alta gravi!dade, a. p-onto de poder s uspeitar-se que a Pat·ria está 
oon·enào imminen te perigo. (Aurelino Leal . TheoTia e Pt·atica àa 
Constit1tição Feàeral Brasileit·a, pag. -678) . 

Releve-nos o Congresso a iteração e a longurá dessas citações e de outras 
que, .porventu~·a., venha•mQs a ·fazer. 

Não lê irrever encia á sua a lta sabedo-l.'ia, mas a necessidade de avivarmos 
a memoria dos .que se mostram tão es·queddos desses ,prindpios basilares e 
dessas noções 1'undamentaes do regin1eJ1 livre e democratico consagrado na 
Constituição brasileira. E, pois,- não nos fulminem, com olympico desdem, os 
a'balisados constitucionalistas, que os ha, err. b31l'da., -dentro e fóra deste re-
cinto ... 

Ao revez, appliquem .a.que lles princÍ!Pios constitucionaes ao caso concreto e 
terão de concluir comnosco que é um monstruoso attentado á dignidade, á com-
petencia e aos brios da Nação, o cerebri-no e a.fitrontoso decreto de 22 de Abril, 
que .proroga o estado de sitio até 31 de Dezembro do COTrente anuo, no Dis -
tricto \Fe·deral e no.s Estados do Ama:wnas, Pará, Sel,gipe, Ha,hia, Rio de Ja-
neiro, S. Paulo, Matto Grosso, Paraná, Santa Catha.rina e Rio Grande do SuL 

O acto do Executivo, sobre ser grosseria inqual•ificavel, do .ponto de vista 
da elementar cot,tezia, da co-nsideração reciproca e de -respeito mutu.o que devem 
ser oo rigor .nas relações dos poderes publicos, - é, d.o ,ponto de vista consti-
tucional, - uma incrível usurpação. Uma siill!Ples .leitw·a. e um ligeiro con-
fronto dos diS!IJoSitivos •da Constituição Federal, pertinentes ao estado de sitio, 
põem de ·rr.anifesto a veracidade desse assêrrt:o . Com ei'ireito, ex-vi, do art. 34, 
n.· 2>1, do art. 48, n . 15, e do art. 80, §§ 1• e 3°, decorrem os seguintes prin-
ci'Pios com força. de genuínos postuladios: 

1•, que o nosso legisla dor constituinte, insp-irando-se ·na Constituição Ar-
gentina, cleclat'Ott de U1na maneira terminante e explilcita que só ao Congresso 
cot-responclenria àecidit· sobTe a declaração ào estado ile sitio; 

2•, que, em se :tratando da suspensão das garantias constitucionaes, é ao 
Congresso .que oove caber, nesta mate·ria, a con11petenc.ia ord'ginarie.; 
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3°, que, !pOr via de regra , a competencia é do Congresso; 
4°, que este é o àono dessa att?-i'buição; 
l,ío, que illão se a-chando reunido o Congresso e co·r.rendo a patria lmmi-

nente perig o, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Federa l; 
·6°, qeu, só por excepção, pôde o Executivo recorrer a esse meio extremo; 
7°, que, na es,p.ecie, a oom_petencia do Executivo é suppletitva; 
8°, que as duas corr.JI)€tencias, - a do Cong1·esso e a do E xecutivo - não 

são coeJcistentes o u simultaneas; 
9°, que, logo que se reunir o congresso, o Presidente da Republica tem 

de dar ·contas Idas medidas de excepção que houverem sido tomadas. 
Isto posto, cae a lanço invocarrr:os, neste passo, a opinião insuspeita do aus-

tero ;representante paulista, Sr. Arnorpho Azevedo, actual P residente da Ca-
mru·a dos Deputados: 

"(f'a;ssa;:ncliO ao exame do decreto n. 10. 8·6•1, de 25 de Abril de 1914, 
que .prorogou o estado de sitio até 30 de Outubro futuro, n ã o h esito 
e m a·rrolal-o entre os actos illegaes e inconvenientes que m a is o sejam. 
A preeminenda na colll!petencia para decretação do es tado de sitio 
cwbe, sem possível contestação, ao Congresso Naciona l, e, nem os 
antecedentes hi.storicos do Brasil, nem a doutrina do estado de sitio nas 
/Republicas Americanas, s uif<fraga m a plausibHidade dle ser d ada essa 
·p.reeminencia ao Poder Executivo. E ·ste e·xerce uma faculdade su pp le· 
toria da do Co·ngresso, que é eflfectiva e •Pe!!'Illanente. Ausente o Con· 
gresso, age o Poder Executivo; presente o Oongresso cessa sua acção. 

Si assim é, ·corno incontestavel •é, poderá admittir-se a leg alidade d'! 
um ·l!JCto subsidia.Pio, cujos effeitos se estendam po;r um prazo muito 
maio·r dlo que o da duração lega l do prOI])I'io poder ef.fe.ctivo, cuja falta, 
e tão sómente essa falta, é destinada a sup.prh·?" (Documentos Par-
lamentares - Estado àe Sit·io- Voto ào Sr. A1·nolpho A zeveclo. Volu-
me 7°, pag. 103) . 

Não va-cillarnos na resposta n egativa e, t amob.em, como S. Ex. em ! ace 
do decreto n. 10 . 8&1, de 25 de Abril de 191.4, illão hesitámos em arrolar o de-
creto n . 1>6. 8•90, de 22 de Abril· do corrente ànno, entre os actos illegaes e incon-
venientes que mats o sej am. Os dlous casos são ident icos . O Presidente d' a nta· 
nho, no dia ·2;5 de A'bril, uma sema;na antes da l:eunião do Congresso, prorog.ou 
o estad·O de sitio a té 30 de Outubro . O Presidente de agora, no dia 22 d e Abril 
der.>: dias antes da reunião do Congresso, prorogou o sitio até ·31 de Dezem·bl'O . 
Inconstitucionalmente identicos, - os dous sitias se distinguem, todavia, 
qua nto á :sua .ext~n.são no tempo e •no espaç.o . O iPrestdente civil levou as 
lampas ao .Presidente milita;r. D~ffíci!e nugre! El vá estado de sitio para a'bran-
ger todo teiDJPO da ~eunião do Congresso. . . o~~ fazemos que o estado àe sítio 
vrevaleça, ou mergulhamtJs na derrota fatal. A faculdade de decretar o sitio 
não foi !feita só para o C ongresso, n em a do sitio permanente só para os 
ilresidentes militares . .. Assevéra o Sr. P residente ua :Republica que - "·hce-
gou o rr..ome nto de e scolhe r, {)amo disse Ruy >Barbosa, entre o d-ireito e o crime". 
Ha onze an:nos, neste mesmo dia, a esta mesma hora, Ruy Ba.!'bosa lançava, 
da tri:buna dia Senado, um ·protesto ver.emente e energico contra "a enxertia, 
evfdente-mente hyb1'ida e ad~~lte?·ina., àe wm !JStaào ele sitio p?·onoulgaào na au-
sBncia ào Congresso, para vigo1·ar à1~rante a sua presença". 

Eis um dos trechos Ida eloquente o·ração: 
"IDe todas essas considerações, porém, abstra'hiu o Governo, contra 

todas obrou, com u m d esem·baraço, uma audacia, um desplante, que 
dão a iformula máis brutal do · seu desprezo á RepubHca, do seu de!!-
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\Pl'BZO ao :pov<> brasileiro, uo seu desprezo á nossa reputação no sxte-
·rlor, aos ull:eitos do Cong.ress<> Nacional e aos seus deveres mais sa-
grados. Não aguarda, si-quer, o termo d<> sitio jâ. decreta:d!o, muito 
menos o detém o tnioio· da aber.tm•a da sessão. legislativa, em vésperas 
ds :se realizar . Sete dias antes desta e cinco antes daq uelle, surde, 
.aç.odado, o decreto pro·ro.gato.ri<>. Pa.r.a que? Para levar até a data cons-
titucional <to começo dos trabaJ:hos parlamentares o ;prazo da suspen-
são· das garantias já estabelecidas? Não. iPara o estender atrav-és de 
todo o ,período legis'la.tiv<> que entra, [>ara envolver toda esta sessão 
legislativa em urr.. estado permanente de siti<>, que te.ria dle continuai!' 
não mem.os de d<>us longos mezes além della, visto como a sessão le· 
gislativa, const-itucionalmente, acaba a<>s 3 de Setembro, e o novo 
ukase presidencia l manda ampliar até ao ultimo dia de Outubro o 
rega'bo.fe encetado .em ·5 de Março·". (Documentos Parlamentares -
Estado de sitio - Vol. 17°, pagina 26'7). 

Cinco dias dlepo·is, a ·9 de Maio, perante o Supremo '.rri'bunal Federal, Ruy 
Barbosa demonstrava, err.. .synthese admiravel; a incomst:itucionalidade palmar 
do sitio \I)ororogado, ;pelo Marechal Presidente, ao expirar a ausencia do Oon-
uresso, para ter vigor durante o prazo consNt1bcionaZ da sua reunião . 

Eis a lição magistral: 
"Ora, decretando aos 2·5 de .A:bril, isto é, oito d·ias antes dia aber· 

tura annual do Congresso Nacional, o estado de sitio para vigorar até 
30 de Outubro, o Governo violou deliberadamente o art. 80 da Consti-
tuição e pro,posit adamente invadiu a compe tencia que nesse artigo se 
reserva ao Poder L egislativo. No art. 80, de feito, prescreve a nossa 
caD.·ta constitucio.mtl, no a.r.t. 80, § 'lo, que o Podler Executivo, "só 
exercerá a a ttribuição" de decretar o sitio attribuido privativamente 
pelo artigo 34, •n. 21; ao Congresso Nacüm.al, não ·se achando rewnião 
este. 

A dispo·sição é rigoroswmente limitativa. 
Discriminando o tempo, em •Que se acha reunido o Congresso Nacio· 

nal, e o tempo em que o Congresso Nacional não se acha .reunido, o 
a.rt. 80 J·estr inge insuperavelmente ao tempo em que não estiver re-
unido o Congresso Nacional o peri.odo em que o Governo {Poderá le-
gitimamente decretar o sitio. Ma;s, si a CoiliStituição não permitte que 
o · Poder Executivo o faça; poil!l, :s1 o Cong.resso não estive.r reunido, 
claro está, que, só para quando eZZe não estiver 1'e1mido, o Execut.ivo o 
poderá declarar . Porq·ue, de outro modo, facilmente burlaria o Go-
verno, sempre a determinação, constitucional, absorvendo, toda vez 
que l'he parecesse, com o estado de sitio, decretado, como agora., 
á vespera da sessão legislativa, toda a duração do tempo, em 
que o Congre sso houvesse de estar reunido. Não decretaria o sitio 
dur3inte .a reunião do Congresso. Mas decr·etal-o-hia para todo o tem-
po da reunilão do Oongresso. Dest'a rte, faria, justamente, o que a 
CoiliStituição não permitte que o Poder Executivo faça; pois si a Cons· 
tituicão lhe veda subrr.etter ao sitio qualquer pomto do territorio na· 
cional, ·q1Lando o Oong1·esso estiver reunido, é .precisamente para que, 
estando reunião o Congresso, não possa e.xistlr no paiz estado de sitio 
sinão por acto do Congres so·. De outra manei-ra , um g ooyerno com os 
wppetites do actua l, não encontraria dLfficuldade em decil'etar todoe 011 
am.nos o sitio no 1 de Janeiro até 30 de Abril e, de enfiada, o pro,rogar 
em cada 30 d e .A!bl'il até 31 de Dezembro. 

O art . 34, n. 21, ·éta nossa \Constituição, .po-rtanto-, não póde signi· 
fi car o que insinua o Marechal Hresid.ente, quando elle, no vrimei-ro 
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considerando do seu decreto, procura, acobertar a sua il'lagrante usur-
pação. 

1Diz r:ealmente esse texto que "ao !Congresso Nacional compete sus-
Pender ·o sitio, que na ausencia delle .houv~r sido declarado pelo Poder 
Execut·ivo " . A este sophisma, porém, facilmente se ;responde co·m as 
cúnsiderações, com que o rebateu e destruiu o irr.jpetrante, outro daa, r..o 
Senado. O argumento, porém, ainda que especioso é,. evidentemente, 

·vão, si desc~rmos da superficie do texto :1 sua intenção transparente. 
cotejando-o .c;om as o1,ltras disposições constitucionaes~sobre o assumpto, 
que investem rprivaHvamEliil.te o Congresso Nacional na competencia 
de1;1ta medida, e só excepcionalmente, suppletivamente, o deixam ao 
alcance do Governo, na au,sencia do <Congresso. O que fez o art. 34, 
n. 21, da Constituição, foi, justamente, prevenir a emergenilia. de 
abusos como o de agora, e deixar-lhes expressarr:ente acautelado o 
rem·edio, pondo-o, com um texto ex:>plicito, nas mãos do Congresso Na-
ciona.J . . O desmando e;ra JPOS·siv.el, e ra •previsível, e, em materia de tão 
graves pe;ri.gos, seria de bom aviso deixar, como se deixou, formula-dO 
o correctivo. Foi o que fez o art. 34, 'Il. 21, da Constituição. 

Depois, ciircumstancias ra, nas quaes .póde succeder regularmente 
que, ao ·reunir-se o Congresso, encontre em estado de sitio, muito li-
cita:mente estabelecido pelo chefe do iPDder Executivo, a lgum pontç, 
do te.r.ritorio brasileiro, e tenha, {POis, que de lilberar sobre a sua . sus-
.pensão ou manutenção . Essa hypothese é susceptível de se verificar em 
.tres categorias de caso·s, todos elles de uma leg·itimidade inr:ontes-
tavel. 

A primeira consiste nos casos de aggres·são ·estrangeira. O Con-
.gresso não estava reunido. O Presidente da Republica declaro'U o sitio 
no ponto do territorio nacional invadido DU ameaça,do pelo inimigo. A 
medida era ·de urgencia imm&liata. O art. 48, n. 115, da Constituição 
deelaradamento autoriza o Governo a decretai-a. Não se .podia aguar-
dar a reunião ·do corpo legislativo. Este encontra, pois, o sitio, cO'Ilstitu-
cionalmente ·estabelecido. Mas . tem que resolver soibre o acerto, a op-
iportunidade, a conveniencia da sua perduração . E' o que fe.z, no seu 
n. 21, o art . 34 da Constituição. 

Outras vezes succederá, que, nos intervallos das sessões pa.rla-
n::entares, e dentro dos limites constitucionaes da duração desse in-
tervallo, haja O!ecretado o sitio, mas, que occurrencias S'UIPervenientes 
o obriguem, depois, a convocar extraordinariam·ente o Qo.ngresso Na-
cional. Al>re-se elle, pois, estando em vigo.r essa m·édida. Ninguem a 
.poderia arguir de inconstitucionalidade . Mas era mistér- dar ao Con-
gresso Naoio!nal a missão de a suspender si conviesse. Foi o que fez, 
ainda a Constituição no a.rt. 34, on. 21. 

Em t erceiro lo.gar, poderá tambem aco.ntecer que na ausencia do 
C'.ongresso, na interca;dlencia ·Constitucional das suas sessões, q·ue é, 
normalme nte, de üito mezes, o Governo julgue inevitave.J r ecorrer ao 
estado de sHJo, mas ao n:esmo tempo, dtsta,ndo ainda muito a data 
oroinaria 'do começo dos trabalrhos legislativos, a gravidade da situação 
-o obrigue a convocar, ao mesmo tempü, as Crunaras extraordinarias. 
Quando ellas ·se reunirem, encontrarão o estado de sitio declarado pelo 
Governo, e declarado competentemente. 'Mas, talvez rsej.a de bom con-
selho SUSJpendel-o . Cumpria, logo, para isso, rhwbilita l-as de um modo 
indubitavel. Foi o que ·fez, no art. 34 n. 21, a Constituição brasileira. 

Ahi tendes, senhores, o como se explica este texto sem quebra 
da congruencia constitucional. Mas, essa congruencia desappa.recerá, 
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si a essas tres ordens de casos, onde está visivelmente a razão ju-
rídica do a.rtigo 34, n. 21, quiwrem so·brepõr a anomalia anarohioa 
da actuaUdade: - o sitio decretado pe~o Governo, a-o expwar a au-
senoia ào Congresso, para ter· vig-or à1~rante o prazo constitU!oional 
àa sua reun·ião . 

Ahi se rea-liza grosseiramente o mais aberto coruflicto com as 
dis·posições constit•uci-onaes, que se reservam ao- Congresso, como ter-
ritorio da. sua com•petencia exclusiva, no tocante ao estado de sitio, 
o período em que o CDngTesso estiver reunido. Alhi a expansão das 
ambições do :Poder Executivo invade e occupa materiaJn:ente a ex-
tensão total da competencia do "congresso . A'hi uma absO·l\Pção ousa-
da arrebata ao Poder Leg-islativo a sua iniciati?J'l, constit1tcional, 
opa;ra a deixar exercer inteira pelo Governo. 

A inconstitucionalida;de, portanto, é palmar". (Doc1tm.entos Pa1·-
lamentares - Estad'o àe Sitio - Vol. 7", pags. 602, 603 e 60). 

A citação foi longa e exhaustiva m as é preciso -recon-hecer que o assum-
pto tambe.m ;ficou exfuaurido. 

Agora , ·é a n6s que cabe rei]Jetir que chegou o' momento de escolher ent-re 
o direito e o- crime. Escolha o iC'ongresso entre o d-ireito de sua iniciativa 
constitucional para declarar o sitio e o crin:e de sua deposiçã-o moral, de sua 
demissão, por ineptidão notoria . Escolha entre o golpe de Estado e a con-
stituição. 

A .prevalecer o principio nefasto, a vingar esta intenpretação, a p-repon-
derar a these inconstitucional de que o Poder Exeeu(tivo, dez dias, sete dias, 
algumas horas, ·pouc os mintitos antes de expi-rar a ausencia do Congresso -
póde dec-retar o estado de sitio para v igora-r na presença das Camaras, llu-
rante todo o <periodo da s essão leg-islativ a, - é de força concluir que o Con-
gresso Nacional ficará reduzido, nesta material, á condição mesquinha e sub-
alterna de um orgão rudimentar. Dest'arte, o Congresso é despojado da sua 
competencia oriJginaria na declaração do sitio. Perde a sua iniciativa con-
stitucional . Deixa de ser o dono dessa attribuição. A faculdade do Executivu 
decretar o sitio· passa de suós-idi.ria a principal, de· suppletiva a ef:fect!va, de 
temporaria a .permanente, de excepção á regra geral. 

E o pro]:}rio Pod-er Exe-outivo de supplente se erige em dono dessa for-
midavel faculdade extraordinaria. 

Nem convalesce a dialectica official con:· o argumento especioso, de que 
cabe ao Congresso a faculdade de suspender o sitio decretado, em sua a,uL 
sencia, pelo IExecutitVO, e que aquelle •poderá exercei-a, em sua 1proxima re-
união, quando julga r oppm·tuno. Essa pretensa coarctada já foi destruída 
pela argumentação insupera vel e s u!pracitada de Ruy Bal'bosa. Mas quando 
não a .queira. a cceitar por entender que é legal o sitio, ora deocetado :oelo 
Executivo, ainda assim o. Congresso Nacional não pod-erá fugir ao dever 
constitucional de se ]:}ronunciar a resp eito do decreto n. 16 . 890, de 22 de 
Abril do corrente armo. -Emquant o o Congresso·, r eunido, não se manifestar 
a respeito, essa decla.ra çã o do sitio, até a 'Vilgencia do funccionamento do 
Congresso, é considerada uma sim-ples ,proposta de lei. 

Tal é a O<pinião· do Min,istro K'l.rrada;&·, que foi nesta materia um dos 
n:als extrenliJos antagonistas de Ruy J3arbosa: 

"Inutil invocar em contrario a competencÍa ge ral r econhecida 
no Poder Judicia l, p a ra, no regimen que adaptamos, conhecer da 
inconstitucionalidade d as leis ou dos actos do Executivo, PQl'Que, em 
relaçii.o ao estado· de sitio, a nossa Constituição inclinou-se antes 
pa ra as pra ticas parla menta res, seguindo de preferencia a Constitui-
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çfuo Argentina, que, como vimos em Alberd·l, insplrou-se na ob,ilena, 
segundo a qUal a dec!aTação do Presidente, quando o sitio protrahe-
se. até a reunião do Cõng~esso, é considerada uma simples proposta 
de lei. 

Seja c:omo fõr, tal é o nosso direito, tal a conclusão que podu-· 
mos tirar". ((13arra.das - Do=entos Parlamentat·e.s Volume 6°, 
pag . 3:1;6) . 

O constitucionalista ar.gentlno Amancio Alcorta robóra a opinlao do 
Ministro f3arradas: 

.. 'Lo· segundo, por.que, como •hemos visto antes, las disposiclones 
sobre el estado de sitio han sido -calcadas sobre Ias de la Constituclon 
de Clhile que quiere robusteCer la accion dei gobierno; y !Oegün esttt.s, 
las que ellas encerran, conesponden a los doos. poderes. Asi e! inciso 
20 de! articulo 82 dice .que: "Si á la reunion de! Congre-sso no hu-

biese expirado e! término sefialado, Ia dec!aracion que ha hecho el 
Presidente de Ia ReP'f]lblica, se tendrá por una p1·bposicion àe ley~. 
No Importa decir esto claramente que si oha expirado no tiene inter-
vencion e! Congreso, y que si no ha expirado su intervencion se, 
reduce á discutir solamente si debe continuar o no? Y si los incisos 
19 articulo 86, y 26 artículos 67 de la Constitucion son un trasunto 
fiel de aquella disposicion, podriamos explicar ·de otro modo las pa-
labras "aprabar ó suspender"? Podriamos deeir q uie el Congre&> 
tiene en todo caso el poder rescisi·vo? Reunido el Congr.eso, el estado 
de sitio declarado por lo Poder Ejecutivo cesa completamente, si 
ruquelie r·esuelve sú -continuación. Para ello·, y una .vez lnstallado, se 
te, corr:.munlcan todos los antecedentes necessarios p~a que pueda 
formar .su opinion solbre la resolución que se p["oyeta, resolución que 
viene á se.r lo que Ia Constitución de Chile nama una prOiposición de 
Iey; y enton.ces lo hecho antes, .eJ estado de sitio declarado por el 

(f'.oder E :jecutivo, queda de Ia exclusiva responsabilidad de este, 'Vi-
niendo á ser lo que dicen los civilistas·, res inter ali!os a(Jt(J;. (Las 
gtwaJYLtias constitucionales, ·pags. 243 e 2·414). 

O ar't. ·82, inciso 20, citado .por Amancio AJ.corta, ê da Constituição ae 
1·833 . Corresponde ao art. 7.3, inciso 20, da Constituição de 1•874, vigente 
no Chile, e assim c ommentada !Por Gon zales Caldérõn: 

"Aún la Constitución de Chile, de la q u e .A!Iberdi to mó su ex-
trana concepcion de! estado de sitio, :ha sido orientada, !POr la trans-
cendental reforma de 18174, lhacia la supresiõn completa de la facul-
d~d .presidencial para declararlo durante el reeeso del cuerpo le-
gislativo, como· lo significa el actual artiaUJlo 73, inciso 20·, e lo con-
lfi.rmam Huneeus y otros autores". (Derecho Oonst,iit1H~ional A1·-
gentino, vol. U, pãg. 2)67, in fine). 

Isto !POsto·, o decreto n. 16 . 8.9 0, de 22 de Albril do corrente anno, deve 
5er cons!·derado uma si!lliPles proposta àe lei. 

:Mas o Congresso deve proceder como si o !Presidente lhe viesse pedir 
a redecretação do· estado de sitio, de modo que . este só possa ser mantido 
com o concurso da Camara e do Senado. 

Is·so é de rigor até mesmo para impedir o estratagema denunciado pela 
palavra eloquente de R·uy iBarbosa.: 

"Si o mare(jhal aguardasse a reunião do Congresso Nacional. 
para lhe ~pedir a decretação do estado de sitio, não a poderia lograr 
sinão com o concurso da Camara e do <S-enado. Não contando com 
a maioria para esse a;ttentado, nDs dous ramos do Poder Legislativo·, 
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a sua absurda preten ção cahiria . Bastaria o voto de um delles para 
a matar. F a zendo, pelo contrario, o que tez, isto é, decretando o 
sitio, pa ra que o Congresso Nacional o viesse a su spender si lhe 
aprouvesse, como o Congresso Nacional não legisla sinão )nediante 
iprojectos apprO'Vados n as duas tCamaras, basta o Governo ter a m9.!o. 
ria em um para que o aclo de sitio, por elle decl'eta;do, subsista". 

Eis· a vantagem da manobra: 
"•Para outorga r o sitio solicitado pelo Governo necessitaria elle 

duas Casas do ;Con gresso. Para sustentar o sitio estabelecido p elo 
Governo, uma só das Casas do Congresso l'he basta . Porque, no prt. 
meiro caso, o de que se trata é de adoptar um projecto, co·UJsa que 
não se opéra sinão com o concurso das duas Camaras, e, no se· 
gundo, !Pelo contrario, é de orejeitar urr" projecto para o que não se 
ha mistér sinão do 'VOto de uma ou de outra" . (Documentos PCllrZa-
-mentares, vol. 7•, pag. 275). 

Na iF'rança, em caso de di.ssentimento entre as duas Casas do "Parlamen-
to. o estad!o · ãe sitio é suspen-so ãe pleno ãire<to. 

O Senado e a Ca.mara dos Deputados teem, aqui, U/m direito l.gual, e as-
sim como o accôrdo das duas assembléas é necessa,rio para estllibelecer o 
estado de sitio, do mesmo modo o consenti•rnento de todas duas é indiS.pen-
saveZ para mantel-o. 

"Lorsque l' état de siege a été de cla ré par un decret <tu Prêsi· 
dent de la. R éipubli-qu e, rendu en l'aibsence des C'hamlb:res, celles-c!, 
dês q•u'elles sont réunies, ma intiennent ou levent l'état de s!êge; 
en cas de dissentiment entre elles, l 'éta:t de siege est levé de plein 
droit . 

/Le .Séna.t et la Chambre des deputés on ici un droit égal, et 
<te même q'llle l'accord des deux assemblées est nécessaire pour étu-
bU.r l' éta:t de siêge, de m.ême le consenrement de toutes t%eux e•·t 
indispensable pour le maintenir. Pour ;prévenir toutes difficultés d'in-
terprétation nous avons cru devoLr le dire eXJpressément". (M. FranA~
OhauveOI!t-AP1là Eugene Pie1·re-Traité de D?"Oit Politiqt~e E'lectoral 
et Parle1nentaire, pag. 643, n. 5.57) . 

Não sabemos o que o Congresso resolverá. n a sua alta saibelloor!a. Httjn 
o q'1lle hou'Ver, aconteça o que a,contecer, - o nosso protesto estâ. lavrado. 
Trouxe-nos, a esta eminencia o cumprimento do dever. E ao fitarmos esta 
assembléa e ao conteliliPla rmos toda a 1grandeza deste recinto - salteia-nos 
a impressão de q ue se amplifica o horizonte visual e de que o ambito desta 
Casa s.,_ a larga, se dilata, se estend-e, se prolonga até confin ar com as lind·es 
territoriaes da Patria Brasileira o que, vós outros, 'sois esses milhões c!e 
ihomens. fundido~ em uma só a lma conectiva, com a consciencia da nacio-
nalidade, com a mesma finalidade bistorica e com os mesmos idéaes de 
P atria, de Continente e de Humanidade. 

E ' q ue vós dev.eis ser a m~iis lidima representação da P atria, n a intelli-
gencia, na cultura, no civismo e nas sup.remas aspirações de liberdade e 
de justiça . 

Sen•hores do Congresso N acional, C'Umpri o vosso dever . 
Repelli -esse estado de sitio (permanente e inconstitucional. 
R epassae a vossa a lrr.a da profundeza cerulea, da sere~daC!e dl{up:tlam!l, 

da · eloauencia alada d este pensa mento do agridoce Amiel: 
Si Deus, que é, para os orentes , o Todo-Po:deroso, a iLei Suprema 

de oda a vida , éleixasse de existir o cumprimento do dever alnda 
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seria a dhave do enigma e a estrella ,polar da Humanidade em 
marcha. 

'Rio de .Taneiro, 4 de Maio de 19·25 . - Lawro· Sodré. - Soa.res dos Santu.s. 
Ben_iamJin Bm-roso. - Barbosa Llima. - Moniz ~od1·é. - Antonio Mo-

wiz. -Azevedo Lima. - Arthur Caetano. - Baptista L/Uza1·do. - Aãotpho 
1Jergamini. -Plínio Oasa.do. - Wencesla1t Escoba1·. - Jeronymo Monteiro. 
- J1tsto Ohermont 

Ahi fica, .Sr . Presidente, entregue ao Senado e á Mesa, pa r a ser inte -
gralmente p•ulblicado nos nossos Annaes, o protesto que acabei de lêr. 

Repito que, perante o .Sr. Presidente da \Republica, ainda hoje, embora 
a;))rindo larga critica, se'Vera e justa, a actos de S. Ex., que me parecem 
errados ·e contrarias aos principias republi-canos em que meu espírito se edu-
cou, não appBJreço como inimigo de s. Ex. mas contrario a actos seus, que 
não sei com<> explicar. 

Desde o começo de seu governo, levei a minha palavra de aa>Pello ~ 

.:. Ex. Era em beneficio dos moços da \Escola -Militar, a solicitar, con:o um · 
gesto de •S . Ex. mesmo, essa providencia salutar, que seria a calma levad"' 
a tantos lares e a tranquillidade a tantas familias, da amnistia a esses mo-
ços, levados a um acto de rebeldia, C<>nsiderado como tal, - o levante aa 
Escola Militar. iE é com espanto que, nas ~palavras ditas por S. Ex. recen-. 
temente a um orgam da i il!lpr-ensa carioca, vi que o Sr. Dr. Arthur Bernar-
des foi bdscar as !Paginas de um livro do nosso s audoso compatricio Sr. Dr. 
Aristides Milton o •que S. Ex. ·considera como sentença laa>idar. São pala--
vras que o primei.ro commentador da nossa Constituição attrilbue a um 
eminente estadista norte-americano, e q ue valeriam pela· condemnacão Qtl. 

an::-nistia . 
Aüs meus ol•hos, Sr. Presidente, si tivesse de invocar como l:vpidar at-

guma sentença nesta hora de a ngustia e de soffrimentos para nossa Patri~ 
Geria a valawra do notavel 'Presidente da Republica innã que é o Chile, o l:!r. 
Dr. Arturo Alesandri, que, ao passar pelo nosso seio, e, porventura diante 
dos males q•U:e n<>s affligem, soube dizer que só o amõr ·é fecundo e o odto 
nada edifica. Aos meus olhos, esta ê qu-e é a sentença verdadeiramente .ta-
pidar . (Muito bem; muito bem). 

Opiniões referidas pelo orador: 
"Mfl.nuel de àroit constitutionel" . L. Duguit. " La résistance •í·~

fensive est-elle legitime? La q uestion est ici plus delicate. Elle se 
pose dans le cas ou on veut résister par la force à l'exécution d'un .. 
loi que l'on -pretend contraíre au droit ou: à un acte individuei con-
traíre à les lois. Le droit de résistance défensive ne saurait etre 
théoriquement contesté ... Mais 1'individu a certainement le droit de 
r ésistance par la force à l 'acte individuei d'un rugent agiSsant en 'Vio-
lation de la loi. ·L'acte de l'agent n'a a lors a u cun valeur légale; 
c'est un acte de force brutale auquel l'individu a Je droit de réoon-
dre par la force". 

!Benjamin Constant: "L'obeissance à la loi est u!n devoir; mais 
comme tous ·les devoirs il n'est pas absolu, il est relati>f; il repose· 
sur la suppo.sition que la loi part d'une source légitime et se ren-
ferme dans des justes 'born es . . . Mais a uc un devoir ne nous ll\l 
envers des lois telles que celles qu'on faisait, par exeffi/Ple en · 179!1 
nu même plustard et dont l'infl-lience corruptrice les plus nobles pa.r-
ties de n<>tre existence" . 

"Reste la question de la résistance aggressive ou du droit à l'ln-
sult·rection. Ici encore théoriquement la. repouse ne peut faire de 
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dou te. Tout gou·vernement •qui d'une m a niêre permanente fait de!' 
!ois a ttentatoires au droit slJII)eriettr qui s'impose ê 1'\IDta.t. qui fa.tt 
ou laisse faire des a ctes rurbitraires en_ violation des !ois existente-
est un governen~ent tyranni·que qui manque, à sa mission, et le 
peu1ple qui fa1t une revolution pour le renverser fait assurément \ln · 
a c te legitime. Ou ne saurait nier non plus que dans l'histoire i! y a 
eu des révolutions légitimes. 'Tous les philosophes poUtiques, cm1 
depuis Saint 'I'hcmas jusqu'a Loke, on reconnu !e droit d'insur-
rection, ont compris ces dangers et on recomrnandé de n'user d~ <>e 
remêde qu'avec une extreme prudence". 

"Leon Xílil: :(Ency-clice Li-bertas (20 de Junho àe 1888) ... ve<"urn 
imperandi jus abest . .. rectum est non parere". . 

"Tous les tlhéologien ont admis la légimité de la résistance dé-
fensive; c'est la lêgitime défense; elle est de droit naturel. Gerson · 
a u xvo siêcle êcrivait: 

"Et si subditos maniieste et cum obstenatione in injuria et dto! 
facto prosequatur principis, tunc regue!es 'hoec naturalis, vim vi 
r epellere licet, loC'ulm 'habet. (J. Droz - .ApzJ. de la mo1·ale à la 
volitiq1w") . 

"Hav erá circumstancias extraordinarias, dadas as q•uaes a mo1·a! 
possa approvar oü peio menos tolerar esse .genero de revoluções? 
Kant, inflexível em seus austeros princípios, decide que não ha caso · 
nenhum que possa autorizar uma revolução. Não se poderia, eli-
lretanto, pôr err. <}tllv~da que si um homem tem o direito de se de-
fender a si mesmo, um gra nde numero de homens reunidos- o não 
teriam? .Ser-nos-ha permittido abolior a lei da na tureza que leva ho-
mens desesperado:;: a. correre m ás armas ? Quando a tyrannill cava 
a ruina de um Esta do a tal ponto que a :propriedade não é mais :re::~

IPeitada, ultrajada a honra , derramado sa ngue precioso nos ca dafalsos , 
pôde-se ter como dissolvida a orderr: social, e eu concebo que só pol' · 
meios violentos possa ella ser resta.belecida". 

O Sr . Bueno Brandão (pela 01·dmn) : - :Sr. iPresidente , desejaria fazer 
aLguma s considerações sohre o discurso q·rl.e acaba de p.rod'erir o representan-
te· ·do 'Pará, e tambem algumas ú•utras sobre o protesto- que S.. Ex. leu. 
Como não posso fazel-o n este momento, visto estrur terminada a hora do ex-
/Pédiente, na primei·ra olpportunidade farei considerações sobre as razões apre-
sentadas por S . Ex., toma ndo tambem a li-berdade de examinar o manifesto 
apresenta do á Nação . 

SESSÃO DE 8 DE MAIO 

O Sr. Soares dos Santos: - Sr. Presidente, o Chefe do Executi vo Fe-
Jeral, usando de uma a ttribuição que vem sendo POr elle exercida desde 1 o de 
.Jameiro de Hl2f;l, a.ca:ba de !pUblicar o decreto n. 16. -890, de 22 d e Abril ultimo, 
que proroga o estado 11-e sitio nesta Capita.J e em varios Estrudos, até 31 de 
Dezembro do corrente anno. Deste mo-do sem a intervenção do Congresso 
Nacional, o actual Governo da Republica v·em Pl'aticando actos successivos. 
que são da competencia do Poder Legislativo, não obstante o texto constitu-
cional >por elle inovocado no sentido de justif-icar a perfeita normalida till uos 
seus actos, porquanto a attribu1ção de ,que trata o art. 48, n. 115 , não de-
vendo invalidar o art. '34, n . 21, do mesmo es tatuto, a a ttri·buição que se ar-
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roga o Sr. Presidente da Republica só deve ser admittida na :tJ-ypothese pre-
vista de ~ão estar o Congresso d)unccionando, como claramente exp1ica o 
§ 1 o do artigo 80 da ref erida lei. · 

Essa -é a interpretação corrente acceita e qu e tem sido adaptada pelos 
presidentes anteriores, h avendo a notar o aCito d o Governo do. •Mar echal Her~ 
mes contido n o decreto numero 10.861, de 25 de Abril de 1914, pelo q u al foi 
pro;ogado o, estado de sitio até 30 de Outubro do dito anno, e ,em •que fico~ 
demonstrada, pelos consiãera'YI.àa que precederam o mesmo decr-eto, á compe-
tencia do Congresso Nacional para resolver sobre o estado de sitio, pela resal-
va de que o 'Poder Legislativo poderia suspender os effeitos do mesmo decreto 
caso não concordasse com as razões de emergencia que determinaram a quella 
iniciaüva do Governo F eder a l . 

· Convém aqui assi-gna la r que o Govenno de 1914, lQgo que d'oi iniciado a 
sessão legislativa desse ann o, levou ao conhecimento do !Congresso o seu acto, 
em mensagem espe:cial para o fim de ser cumprido o n. 21 do art. 34 da Con-
stituição Fe<1er a1, !fazen do acompanhar a s u a e~posição ·dos documen tos ju s-
t ifi.cativos das medidas de excepção por e lle tom adas na vigencia do estado 
de sitio, figurandó entre estes documentos a relação dos presos civ-is e mili -
tares . 

E o Congresso Nacional, aJpprovan do os actos do Poder Executivo, na-
quel·le tempo, ao mesmo tempo que restabelecida s u a a u t oridade compromet-
tida, evidenciava a harmonia e a independencia que :devem existir entre os 
poderes federaes. 'Este dever, .porém, não satisfeito ·pelo Governo actual, e, 
apezar da !falta desta formalidade e da influencia q u e o :Executivo PQ•Ssa 
ter nas deliberações tdo Congresso, mão ·ha du<vida que o Sr . Presidente da Re·· 
publica, 1publicando o decreto n. 16 . 890, de 22 do mez passado, que proroga 
o estado de sitio <para esta Capital e para os E stados, só podia ter agido por 
denegação, havendo, portanto, -convenien cia em examinar se a inda perduram 
os mesm os motivos justiHcativos do n ovo decreto, por isso que a decretação 
do estado de sitio -corresponde á ada1pção de uma medida de emergencia, que 
não ·pôde ser prorogada sem produzir efd'eitos .prejudiciaes ao paiz . 

.Soffre c om elle o credito ·nacional pla diminuição da con;fiança nas re-
lações commerciaes; soffrffin os ac·cusados, mas sof.frem sobretu{jo os que in..: 
correm nas suspeitas partidarias, por denuncias quf: ~ão têm co•nfi~·mação. 

Até que seja a purada a verdade so~e os implicados no crime de conspiração, 
soffre a liber•dade in dividual, dando is so Jogar a que as •Prisões fiq-uem reple-
ta~ de pessoas que aguardam a formação das respectivas c ul•pa s. difficilmen-
t~ apuradaa nos in findaveis inquer it os publioos . · 

E, emquamto . isso n ão ficar -resolvido, a Nação retro grada pelo u·regu lar 
iunccionamooto dos vari as departamentos {ia administração fed eral. De qu em 
a culpa.? 

Torna-se facil responder aos que suppõem que os Governos t u d0 podem 
fazer - e a cuJ.pa dessa s it uação penosa em .qu<l estamos vi•vendo cabe ex-
clushramen te aos que se r evoltruram procurando obter por processos violentos 
a reivindicação de possíveis di-reitos ou a revog-ação de 'Praxes a'<iministrati-
vas julgadas prejudiciaes ao interesse da sociedade. 

Disse o Sr. Presidem te da RepubJioca em uma entrevista r-ecente- con-
cedida a u m jornal desta ca.pital: 

"Desafio q ue m e aJPOnt em um só acto do m eu Governo ex.cli.tando a 
rebeldia". 

E' ·posslvel que assim seja, mas o facto é que os revo.lucion arios tên: 
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sem•pr t a preoccupaçã<,. de que com elles está a d€ifesa social, não obstante o~ 
perigos inherentes á sua situação de rebeldia. . . 

E se assim não fOra, Ti-radentes e outros tantos patno.tas, que .se aa-
Cl'ifi~ram ~la liberdade da Patria, não teriam alcançl!Jdo a immortaJidade, 
que os acolilJPanha, tew.do os seus nomes vinculados á gratidão nacional, . 

E descendo do alto. destas comparaçõ/es historicas para o terreno rasteJ-
ro da',politilca oontemporanea, nós vamos encontrar as figuras de antigos re-
volucionarios em alguns dos auxiliares do actual Governo da Nação. 

E nem porque estes militares estivessem fõra da lei :em o.utros tempos, 
são julgados . indesejarveis, ·por.que a amnistia a todos nivelou; integra ndo-os 
devidamente na confiança governamental. 

Quando ·estalou em IS. Paulo a revolta (!e ti de Julho ultimo, co.nfesso, Sr . 
iPresidente, que tive uma .dolorosa surpreza. Eu vinha -ã-e sustentar n a trt-
buna desta :Casa uma ca mpanha pertinaz pela !Pacif±cação do Rio Grand(l 
do !Sul, que dura nte dez mezes seguidos so.fifrera as consequencla& de um .. 
. guerra c ivil , sem que o Go.verno da-quelle Estado •Pudesse reunir elementos 
suLfi'Cien tes p rura debellal-a. F a ltava -lhe então o que se c.ha.ma o nexwo da 
guerra, isto é , o dinheiro indispensarvel para compra de a rmaJ!Ilentos e .para 
manutenção de homem; aguerridos, que constituíssem as brigadas auxiliares, 
c omo a gora se fez com o auxilio do Governo Federal. A paciücação feita em 
con sequencia 1lo accôrdo realizado pela intervenção do S r. IPlresidente da 
Repubiica , antes do levante de •São !Paulo, não satisfizera eiVidentemente á 
situação dominante no Rio Gramde, que viu nesse aocôrdo, um deslocamento 
no eixo 'da po.!itica .governaJmental. 

Longe de afastar a intervenção do •Sr. Presidente da RepuibHca, quf> já 
se fazia sentir até nas ·deliberações internas (.lo ·Partido R epublicano, o chett 
deste partido não reagiu, como teria feito Julio de castilhos, e •preferiu ac-
c.,itar o mediador ·como personna· urata, disposto a acat a r os conhectmentos 
r.;rofission aes deste para uma alliança vantajosa que modi-fi-casse a attltude 
duvidosa do Chef·e ·da Nação . 

A revolta de São· Paulo, con t ra a qual o Rio Grande inteiTo protestou, fOi 
o 'J)retexto encontrado para a guerra doe emboscada ,que desde en tão foi mo-
vida contra -os antigos elementos da r€/Volução ri-ograndense, servindo para isso 
as informações t endenciosas que foram trazidas ao conheç.im-ento do Go·verno 
Federal sobre uma alliança oc:culta entre os opposicionistas do Rio Grande e 
os rebeldes de Sã o P a u lo. 

iDeclaro ao Senado, serenamente, que eu !llão. conheç.o o Sr. Honorio de 
Lemos; nunca o vi e del!e só formulei juizo favoravel, atrruvés os elogios qutl 
lhe foram !feitos pelo meu eminente amigo e patrício, Sr. Marechal Setembri-
no de Carvalho. Era natural, portanto, que eu reconhecesse ocomo sendo sin-
ciero o o:f5fereclmento feito pelo Sr. Honorio de I:.emos para COimbater com a 
sua .gente -os -revoltosos de São P a ulo, na defesa do Governo da Repu!blica . 

Informações tendenciosas, de caracter mi.Jit a r, logra.r a m afastar daquel le 
ohefe a confiança do Governo feãeral, o qual ao mesmo temp-o que .repe!lia, 
como perigoso, o auxilio que lhe lfôra -offerecido, acceitava a 'OOGpoeração da 
policia do Governo esta doal. 

Note~ poré~, o Senado que o Sr . . Presidente da R epubUca, assim proce-
dendo, . nao cogJtou •prova'Velnemte do alcance politico >dessa coadju vação que 
só ma1s .tarde se •ver ificou pelo emprego ostensivo das f orças auxiliar~s da 
mes.m:a milicia, . o_rganizadas com. o caracter ostensivo d e forças regulares, 
a~adas e mu~J'CJadas :po'l.· conta do Governo da União vara repellir as ten-
tat!'Vas subvers1vas ;das guarnições federaes naq uel!e E stado. 
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Estava feito o acoOrdo tão dese jado . 
Era presumive.l, Sr . P residente, que desde logo os elementos da antiga 

revolu ção pa gassem o tribut o derivado .de sua anterior conducta, .com os ata-
ques que soffreram, levados á .custa de ·defesa das instituições republicanas 

De nada vale em sua defesa a condição de serem elles amnistiados. 
Destituídos dos seus direitos, sem garantias para as suas propriedade~> , 

que eram inva,didas 1pelos soldados provisorios, só lhes resta'Va o recurso que 
adoptaram de resistir pelas armas, resolvidos a defender a propria vida e a 
redimir a sua dignidade de dàadãos rio-grandenses. 

®' esta e genesis da nossa revolução, dirigida contra as autoridades com -
pressoras, e ·contra estas ficaria limitada a resistencia dos .revoltosos, se o Go-
verno F ederal se dispuzesse a amparar as suas justas reclamações. 

Ao contrario disso, as :tropas estaduaes foram mobilizadas sob a direcção 
do genera l cornm andamte da 3• região milit ar, m as, na r ealidade, obedecendo 
âs instrucções das a utoridades civis, pol'que o Exercito F ederal é 'hoje uma 
instituição fallida. qu e cedeu o seu Jogar ás milicias estadu aes, de accôrdo 
com a orientação dominants- na 'PO.Jitica nacional. 

Resta. saber, S r . Presidente, se este novo rumo é o que c onvém aos in-
t.ere&Ses da F ederação; resta saber se os .quinze mil homens que formam hoje 
as brigadas policiaes do Rio Grande, armadas e mUilliciadas pelo Governo 
da União, são d e facto eleme ntos que devam ser considerados como efficien-
tes para a reconstrucção da ordem constitUJCioina l do paiz. 

Sem negar 'Valor militar a tooa essa gente, c omeço por accen tuar que, 
os provisorios foram Tecrutados para fazer a guerra e qu e, assim sendo, ellel! 
terão a s ua subexistencia garantida, como profissionaes incorporados, em-
quanto durar a agitação nas .fronteiras do sul. 

Confesso não acreditar que a autoridade do Sr. Presidente da Republica 
seja suffidente para ordenar o desarmamento da,quella genté, nem mesmo 
que o !Presi.dente do Rio Grande do Sul tenha prestigio para t a nto, porque 
daqui em diante só g'(J'Ver.narâ o m eu Estado quem essa .gente quizer ou quem 
a mantiver como ·peso effectivo do orçamle.nto esta<1ua.J. Entrará., assim o 
Rio Grande em um regimen de franca caudilhagem., para o qua1 vem con-
correndo a acção parcial e inadvertida do Governo da Republica. 

P ara estorvar a solução do problema da successão presi-dencial, que se 
desenha no's 'horizontes po.Jiticos, o Rio Grande já se a p!'esen ta como uma 
esphinge que precisa ser adivinhada, antes de ser tomada uma resolução 
q.ue faci-lite a !Paz n o seio da f amilia ·brasileira. Ou o ex-chefe da antiga 
Reacção R epublicana resolve ac ceitar o candidato <:J.ue lhe fôr indica do, sem 
maior respeito pelas foi'mal idades r epublicanas, ou o Rio Grand·e, officia l, 
indicará aa suas brigadas para decidir sobre a ·hy:puthe'se que mais con-
venha aos seus interesses regionaes . 

No intuito de alcançar uma solução s·a,tis factol'ia para o caso, está o 
Governo Federa l agindo com relativa J}ru:dencla, satisfazendo a todas a.S 
exigencias que lhe teem sido feitas para garantir ·a esta!bilidade da situa-
ção dominante no Rio Grande do Sul. Até uma flotilha, organlizada COIIIl 
os rebocadores de prop.J:'ieda:d.e do ;Estado e a rmad:a com os canhões da 
Nação, foi coUocada na L agôa dos P atos ·e a lli permaneceu por largo tempo, 
obedecendo á:s ordens do Gove.rno estadual. 

Por :ult imo, v.em o decreto prorog·ando o estado de sitio, que tira âJs 
o;ppoSlções do meu E stado o di·I1eito de se alistrurem e tonna evidente uma 
situaçãu favoravel para os que. se com·prometteram a votar no candidato lau-
l"eado com todos os índices .da preferencia offici-a.J. 

O que tudo i:sto r epresenta de prejudicial para a Re'[}ub1ica torna-'se 
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facil de verificar pela diminuição do .nosso credito no exterior, deterrninando 
a.s oscillações do cam<bio e ·affectamdo profundamen•te a nossa · economia in-
terna. 

Em.quanto as populações agrícola s que trabaLham e que são os .factores 
de nossa riqueza economica vivem a.pari:ada;s .de suas terras por falta de 
garantias individuaes, não se annuncia uma providencia administrativa que 
faça renascer a confiança nacional , mi&S reco·r.re-'se a uma nova medida 
reaccionaria, oomo a da prorogação do estado de sitio·, sem nenhuma con-
skleração pe1a au.to~ridade do Congresso Nacional, que está no período de 
seu funccionamleilto e a quem compete p·rivativamente resol'Ver sobre o · 
a&sumpto. nos termos restrictos da Constituição da R epublica. 

Sr. P·residente, em to·do o territorio do B ralsil não ha hoje um pontq, 
segundo a decla;ração official, que não esteja sujeito ao domínio das auto-
ridades legaes, sendo a este res)Jeito notar ias as communLcações fe itas pelo 
Presidente do ;Rio Grande do Sul e COl'rnboraJC1as pelo Comma'lldante da 3• 
Reii.ão Milita~·. de que não existem, presenteme·nte, revolucio.na.rios em lu-
tas na 'séde daquella circumsci'ipção da Republica. 

Como admi-ttir, neste momento, o estado de sitio pa;ra o Ama.zonas, Pará, 
8ergipe e Bahia que são os Estados ··que mais se teem distinguido J}elas ma-
nifestações de solidariedade dos II'espectivos Govei"llooores com o Sr. Pre-
sidente da Repub'lica e onde a tranquillidade é pemeita, depois qu:e alli fói 
feita a intervenção federal? 

O m esmo se dá em S. Paulo, que -se prepat·a com excessivo :>Jelo, adqui-
rindo armamentos q·ue competem ao Exerctto Federal, talvez .para que seja 
gall'antida a sua •hegemonia no seio da Federação ou ainda para prevenir-
se contra futuro-s pronu·nciamentos de sua ·policia militar. 

Em qualq uer hy>pothese, .porém, não foi para rep•rimk a conducta jus-
tificada do grande Estado que o Governo ' .Federal deliberou CO·nserval-o em 
estado de sitio, tanto m'ais que haver<á motivos pa.ra swppor que S. Paulo 
official de hoje eonsrtitue uma garantia para a política mineira contra a-s 
provaveis pretenções do sul. Entretamto, no 'Rio Gra;nde, 1pe.rdura pre'sente-
mente uma haTinonia a;uspiciosa entre os "leaders" da situação, considerado 
como tal o nosso Minis·tro Especial em Montevid:éo, .que já foi director da 
Matffi'Ilidade desta Capital e é o homem de co'llifi•ança do Sr. Presidente dlll 
Republica . 

. !)e sorte que, Sr . P·residenrte , dean-te deste quaJC1.ro que deline ia o a;ctua1 
momento po!ittco, a du'Vida assaltou o m eu espírito sobre a conveniencia 
de ser adoptada uma .medida tão grave como a que se contém ;no decre~o 

de 22 do mez passa.Jdo· e a .pergunta que fiz ficaria sem resposta si não fosse 
a situação excepcional do Disbricto Federal, onde cresce o nume ro de presos 
políticos, que estão sujeitos ~ prisão. preventiva e que cont·inuam á dispo-
sição da policia a:té que a Justiça se pronuncie s01bre elles no julgamento 
de um processo que prura muito a inda está na phase inicial.. .AMm dos p·resos 
recolMdos ás prisões desta Caspital ha tambem os que se encontram na 
hos·pedaria dos Imm•igrasntes, em S. Paulo, ·sobre os quaes é licito ainda 
perguntaT: Qual será. a 'sorte reservada pa'!'a os que não forem denunciados, 
e qual o destino dos lque fo'l'em imp·ronrmciados, apezar da inter.venção do 
Sr. Procurador Criminal da Republica, em face do novo decreto de proro-
gação do sitio? 

N o emta'llto, não ha no Rio Grande do Sul conspirado.res pa·ra pro-
cessar, nem ha presos políticos recolhidas ás prisões do E 'staJC1o, porque alli 
os processo's em.pregooos são summar ios, e não dão logaT ás reclusões pes-
soaes, que entretamto poderão .ser efi'ectuadas na v·igencia do novo sitio . 

O decreto de pro.rogaçã.o do sitio pa ra o Rio Gran:ie representa, poi s, 
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uma medida absurda q.ue não se justi.fica sem mesmo pelo al;cance polit!co 
que lhe pretendem da,r. Po.r outro lado, elle creou uma sit•uação de cons-
trangimento para o di-ctador rio-grandense, a,costumado .a dir igir o E 'stado 
com a sua responsabilidade exdu.siva, sem receia.r as conseq·uencias dos a;ctos 
decorrentes de sua vontade rea.Ccionaria. 

Da.hi, Sr. Presidente, é · possível que eu esteja illudido no prog>nustico 
que firmei, buscado naJs lições de civismo do tradi-cional partido republicano 
r.io-grandense . 

O desastre da reacção republicana é a inda rece nte pa.ra que .o actual 
Presidente do Rio Grande do Sul procure dissenür das imposiçõ·es do po-
der central. O essencial para elle é que se pense Cá fóra que existe na 
min'ha terra uma associação política, chamada - o borgismo - capaz de 
1mpôr a sua vontade ao resto da NaçãQ. São ameaça:s que facilmente se 
desfazem no caso imminente da successão presidencial. . , 

O c'hefe gaucho es-creverá uma car.ta pastoral, explicando a sua con-
ducta dottt1·ina1·ia para adherir em seguida á chapa dos governadores. E 
tudo acabará •na san1a paz do. Senhor! 

Permltta-me ainda V. Ex., Sr. Presidente, um ultimo commentario pa ra 
remat a r a minha eJ.:;posição. 

Foi ao tempo em que vi·via o Senador Pinheiro Machado, cuja figura 
polittoa foi semrpre tão discutida, princi.palmente durante o período da cha-
mada campanha civilista, em .que elle teve de enf·rentar uma forte· oppo-
'sição que se ramificava por to'do o paiz. 

Um dia na intimidade de correligionario, intergellei-o eu a proposito 
do p1eito presidencia1, receioso da agitação que se fazia em torno da:. ca,Ii-
didatura militar ·e ·t e·ndo em. vista o successo o·bti-do pela lJalavra victorio·sa 
de Ruy· Barbo.sa. 

· Respondeu-me ·Pinheiro Machado, visi·velmente emocionado: 
"·E ssa agHaçã.o é um bem social por.que é signal de que a opinião 

revive neste paiz ... " 
·E concluiu, ·como q_.uem mão deseja!Va 'ser contrariado: 
"lNu.nca mais, emJq.uanto eu •viver, o Presidente da Republica em·. exe.r-

cicio se lembrará de fazer o seu suc()essor, á revelia da vontadB da Nação! " 
E como lhe •repUeasse eu que· a camdidatura miUtar poderia ser consi.-

derada como im;posição Ide ·Uma clas·s·e, da qual s-e :fazi·a instrume·nto a von-
tade de1le Pinhei•ro, respondeu-me perempto-riamente: 

- "Mas eu sou o Chefe de um Partidido politico, com o direito de intervir 
nas sol'uçõe's 1que julgo serem necessarias para attender ás exigencias na-
cionaes." 

Pinheiro Macha-do tinha razão. O pleito presidencial realizou-se sem que 
fossem infringidos os preceitos .constitucio·naes. Delle resultou a presidencia 
do Marec'hal Hermes, que foi um Governo milita.r, m ·as um Governo civil. 
na accepção estricta desta palavra, que obedeceu ás injuncções da política 
qtle o elegeu. D aihi a guerra movida contra e'sse Governo e que se reflectiu 
no odio intenso contra a figura do Chefe do Pa.rtido Conservador. E Pi.-
nheiro não tinha ambições, ·nem iru:!omtpatibiUdades pessoaes, como demons-
trou mais tarde, 3Jil1parando -com o seu prestigiQ a candidatura do hll.ustre 
Dr. Wenceslau Braz 1Jara su-cceder ao 1\'[a,rechal Hermes na ad=ini.stração 
do palz. 

Os tempos mudaram. Pinheiro desappaTeceu do scenario da vida, . en-
volvido em um mysterio sangrento, que eu não desejo recordar. Mas ·. a 
norma política, que o Chefe do Partido Conservador semPre comibateu por 
julgaà-a prejudicial á verdade do regime.n, tornou-se victoriosa, depois . ~e 
sua morte, como regra de conducta seguida pelos Presidentes da Republica 
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que entendem poder escolher os seus successores entre .os a uxilia r es de s.ua 
confiança, sem attender aos r eclamos da opinião nacional. 

Com essa attitud.e são so!ida rio's os Gover.nadores dos E stados, sempre 
solícitos em sa tisfazer a s exig-e ncias do ;poder central, e que p.resumem 
t epresentru· a m aioria de seus jurisdiccionados pela falta de organiza ção dos 
partidos reg ionaes. 

iPara completar o qua dro de desregram ento do•s nossos costumes poJ.i -
tlcos fo-i creada a lei de repressão da liberda de de imp-re nsa e estabelecida , 
com o estado de sitio, a cen~ur&. policial que a<ttinge .hoje até o sigillo da 
correspondencia . desfazen do a.s ultimas illus ões sobre as ga i·antia s ofofe reci-
da:s ·pe~a Con'stitu1ção Fede.ral. 

São estes factos ·impressionantes que teem servido para augmentar 
a atmosp-hera de desconlfiança, na qual v ivemos, e que impedem que a Nação 
possa progredir com o resta.beleCim ento da paz no seio da fa mília br asi -
leira ... 

Como a creditar, pois, que os republi.cano·s que teem re'sponsa;bilidad!'s 
deflnid::..3 pemnte a NaçãG poosam aoceitar, sem constrangimento, todas es-
tas restricções impos tas ás liberdades indi<vtduaes e ná!o envidem ·os seu's 
esforços para que o paiz volte ao regimen da ordem e da completa a:pplica -
ção das leis? 

Os actos de opposição aos g ovet·nos im-pre videntes e reacciona rio's, si 
são censuraveis pelos m ales !mni.ediatos que possam produzir, justificam-se, 
entretanto, uerante o futuro , des de que a ag-itação tenha por objeoto re-
construir a Patr.ia sob o's de.Jlniamentos de uma reforma política ou a dmi-
nlstrativEt, que vise melhorar as i'nstit uições .nacionaes. 

,Sr. Presidente, eu não sou revolucionario, co.mo mais de uma vez tenho 
a.f.firmado de a ocôrdo c om os ensinrunentos da escoia cons-ervadora a que m e 
filiei. Peiilso, entretanto, como o meu nobre amigo, .Senador Antonio Aze-
redo, Vice-Bresidente do• Senado, quando em 191·6 affirmava desassombrada-
mente em um discurso de de:f)esa dos seus a.rr..igos de l.l\fllitto Grosso, ,que a 
revolução é wm, dilrei to r ec<mhecido e affirm,ado 11elos tratadistas nta.is morlerno.~ 

, e ?nais liberaes . 
<Passo a.gora, .Sr . Presidente, a tratar do manifesto que o meu illustre pa -

trício, Dr. AJSsis B-ra;sil, dirigiu ao :paiz, explicando a sua conducta e a de seus 
amigos do Rio Grande, no actual momento político. 

Documento de alto valor historico, nelle veem enun~erados todos os rnales 
que nos !flagelam e bem as pr ovidencias ·que se imvõem como ·reforn~as inadia-
·veis de um ·programm•a r econstructor, do qual dependerá a t ranquillida;dé do 
B-rasil. 

Pôde-se mscordar dos te rmos em'j:~regados neste documento, que justi.fica 
o processo rev olucionario como recurso extrerr.o a ser adoptadk>, para tornar 
eí)fectivas as conquis tas liber aes, que formam a:s bases -organizadoras de um 
novo ;partido !POlitico. 

Aliás, esta solução que a l)pa r ece amparada J,Jela assigna·tura de s eu illus-
tre autor, t em a responsalbilidade exclusiva do m esmo ·republicano, e apenas 
quciz _justificar .no a l!udido documento a sua actual attit·ude pólitica ~rante a 
o.pinião nacional. 

Mas, o que .sobretudo torn a evid>ente a m.ecessidade de ser conhe·cido es te 
manifesto é a ;revelação do p ro·gramma or.ganico que elle resume, condensando 
os princitpios r epuiblicanos nas reform a s uteis de cuja 1'8a!ização ficará dep en-
dendo a pr atica ve rdadeira 'do r egirr.e n federativo . 

Sr. Bresidente, a minlha conducta cooperando para que se torn em conhe-
cidas a s id:éas defendidas no m anife·s to da opp-os.ição rio-grande nse, não si-
_gnifica o a.poio que eu esteja dando ao rr..ovimento revolucion ario, mas t em o 
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vaJor de eXJpUcar o r econhecimento da justiça que eu faço ao patriotismo do 
che<fe civil da mesma revolução. 

Além disso, eu ;preciso demonstrar a minha adm-iração por essa figura de 
republicano l::.istorico que é o Dr . Assis 'Brasil. 

O Senado conl::ece os ifactos anteriores en: .que m·e vi envolvido, quando 
tive de sustentar desta tribuna a necessidade de ser pa cificada a minha terra 
natal. 

Cercado opor uma atmos)Yhera d e ,intrigas, favorecidas por aquelle;;; que 
mel'hor deviam con'hecer os meus sentimento;;; re,publica;nos, foi a mão gene-
rosa do Dr. A&s·is Brasil que m e integrou 'n o coração dos rio-gra ndense s. 

Hoje - é elle a victima dessa me<>ma campa;nha diffamatoria, tx>r t er as-
sumido urr..a attitude constrangida de rebelilia contra os que não querem r e-
conduzi·r a Nação ao regimen legal das praticas lLberaes, que são garantidas 
pela Constituição da Republica. O paiz pede mod€ração nas normas gover-
nam€nta€S, mas €m v ez da linguagem de tolerancia, exi•g.ida ;pelo actuai mo-
me·nto político, é a ;pena de morte que por f!Jhi virá, a berrando do sentimento 
de f·ra>ternidade, para punir o crime dos que fo•ram vencidos nesta revolução. 

Por isso m esrr..o óresce no meu conceito a sympat:hia pelos que soffrem e 
que •na luta se sacrificaram em defesa do idéal republicano. · 

Este do·cumento, Sr. Presidente, que eu annexarei ao meu discurso, re-
presenta ao mesmo tempo o protesto feito em nome das populações opprimi-
das do Rio Grande do Sul e re•percutirá como um brado de angustias, que 
.p·recisa ser attendido dentTo da ordem, a fi·m• ·de· que ;possarr.os viver tran-
quiJ.los no futuro, respirando uma a tmosphera de protecç:iio legal . 

O manifesto a que me refiro é este: 

A A'LLIANÇA LlJBIDRTADORA DO RIO GRAJ\'\DE DO SUL 

AO PAIZ 

As altas preoecupações de bem ·publico e de desinte·ressado patriotismo 
que ex:Plicam a ex-iste ncia e actividade da opposição riogran~ense não são ex-
clusivas de uma secção da nac.ional!dade . Dia a dia se esboça com evidencia 
maior a identidade àe sentir e d e pens a r oo paiz intei-ro, fiLha da identidade dos 
soffrimentos que trabalham com igual dureza a alrr.a de todos os bo·ns bra-
sile iros. 

E' sob a pressão das gl'andes ama!"lguras que a solidariedade nacional se 
desenha e rev-ela com maior clareza. A {!lõr é um soberano ~·egenerado.r: . apura 
e r e>fdna as energias su,premàs e excita as supremas vi.rtudes. 

Todos os espíritos estão penet rados do triste d escalrubro· d a s instituições 
livres que nos qu.izemos dar, ·ha um largo terço de seculo, e em .cuja pratica, 
sem uma substancia l alteração, temos insistido musulmanamente, menos leva_ 
dos da esperança de ,possíve is •r esultados satisfacto.rios , lo que domdnados pela 
força de ener.gia, aggrava.da peio nosso caracteristico pendor ·conservatism0 e 
pelo na tural emper·ramento dos interessados. 

Tão longo ensaio ffoi m ais que sufficiente para retirarmos o f.ructo da ob-
ser vação e da experie nc ia, esse m e J:hor crite·rio dos seres intelligentes. E a 
observação e a experiencia demonstraram que, dessas instituições, uma boa 
parte estava errada - nem é d.e maravilhar que a tentativa a;pressada dos 
i-ne:x;pe.rientes constituinte s , iiT'"provizados sobre o recente esboroamento do im-
perio centralizado, deixasse de ser impeccavel ; e a parte que não estava errada 
tem sido torturada, desnaturf!Jda, !falsificada .pelo continuo uso vicioso em 
mãos de homens moral ou intellectualmente incom•petentes, ou .p·rivados, peia in-
fluencia do ambiente, da acção benefka de que a iguns seriam capazes . 
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A resultante de todas es..sas forças do passado, que não pede prova, pol'que 
já é urna acquisição do consenso nacional, ;porque já _ se transformou em evi-
dencia, é que o Brasil se arrasta nos dias que oorrem sob a ignomínia do a:es· 
potismo e da tyrannia. As deJf<inições tarnbem seriam dispensave-is; mas, no 
~.aso são bastante brev-es ;para não ficarem de mais; <ll'•.:potismo é a concentra-
çãJo de todo o poder nas mãos de um só; tyra nnia é o exercício do poder com 
crueldade. 

Ternos uma .cousa e outra: temos casos, como o do Rio Grande do Sul, 
il'nde a lei fumdarnental, confere exclusivamente ao cÚ:spota a faculdade de 
fazer as leis, de as r -egulamentar e applicar, ternos o caso geral dos outros 
Estados, onde, virtualmente, as leis o-rganicas e a pro·pria Const·ituição Federal 
tornararr.. possível e d'acil a a,bsorpção de t oda _a vida pelos governadores e 
presidentes; terno:S o Executivo federal nomeaJ1do d:e facto, sem o mínimo 
contra,peso, todos os agentes da actividade, e a terminar pelos juizes SUP!!riores; 
temos, finalmente, a presente exhibição desbragada do exercício de todo ess-e 
despo•tismo com luxo de desh-urna na {] ,Ireza, que confrange o coração e revolta 
o espírito, confiscação a,rbitraria da 1~ropriedade par.ticular, ·p-risões atulhadas 
de innocentes, fortunas e st~pp!icios inquisito·riaes, todo o cortejo classico das 
épocas neroneanas. 

Mas o Brasil, como entidade soberana e perpetua, que n ão está sujeita a 
pereçer d a acção accidental dos cogumelos venenosos agarra.aos ao seu cortex 
robusto, g uarda - guardará sen1ll}r.e - a s ua reserva de sdberania indelegavel, 
ina lienavel, para, -quando Lhe a prouver, .>nveredar magestosarr..ente pela· ave-
nida que julga r mais conveniente aos seus destinos. 

Nada mais justi!ficavel n em mais op po-rtuno, nesta hora historica, do que 
esse Brasil, que n ão póde ser presa perenne dos sugadores da sua seiva , des-
tituídos da simples. proba,bilidade de a dquirir rup<Didão para uma cance-pção r a -
ciona l das finalidades nacio-naes; nada mais justi-ficavel, nem mais opportuno, 
nem mais urgente do que o .Brasil -tomar atHtude imponente àle reassumpção 
da sua indeclinavel .personali'da,de soberama. 

O que ha a fazer nãa são reformas sedativas, pa lliatvos, remendos .. o que 
elle reclama de quem só ha awellação para elle m~srr..a é a remodelação radical 
da R e pu'blica. E-ssa não paderá ser ·operada pelas delongas, chicanas e es-
cusos desvios dos ,processos ordinarios, n em sob a inspkação e autoridade da 
mesma casta que foi causa ou ·instrumento do mal a .supprhnir. Essa remo-
delação necessaria e inevitavel ·ha de ser ·feita, c om as naturaes a ttenuaQõe.; 
proprias da doçura da inda I e brasileira. · 

A época da Revolução está de novo aberta .par-a a nossa Patria . Esta at.-
firmação não é urna SW.'llreza -para ninguerr.. que observe -com juiza cla ro o es-
pectaculo das cousas publicas nacionaes . Menos ainda será um espantalho ·para 
o animo educad" e varonil dos bras~leiras . E' um novo jubilêo no cyclo dll. 
nossa :vida ·de nação . E' m a is uma eminencia no grande roteiro da nossa roar-

'cha histo·ria, conjugando-se pela mais intima affinidlllc1e aos outros marcos CY-
clopicos que a patriotismo progressista contempla orgulhoso . 

A -conquis-ta da Independencia; 
A expulsão violenta do prim.ei-ro Irr..perador, violento; 
A JilY!):tação dos ne grvs; 
O s ua desthronamento do segundo I mperadar, manso e apathico, mas per-

sonif-icando uma ins tituição incompattvel com a irreprimível tendencia do Pai:1'; 
A proclamação da Jtepublica; 
A deposição do primeiro Presidente, imrned.ia-a á sua desgra çada tenta-

tiva · de Dictadu<ra. 
Não é preciso mergulhar no remoto passada nem rememorar numerosOs 

f actos conternporaneos de m·enor vulto e de d'eiçã.o rnenas definida; conten:-
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temo- nos ~om aponta r essas mais elevadas cuiminancias no relevo da nossa 
histeria, luminosos pontos de referencia pelos quaes afinal emmudecido. o ru-
mor confuso do momento e adormecidas as dab::ões irreflectidas, se medirão 
as largas pass~das d·o gigante J:lrasileiro, na direcção da sua finaUdade po-
litica e social. 

Em poucas palavras podem ser indicadas as grandes linhas da remode-
lação institud·onal que o !Paiz reclama e que .ha de ser muito breve, seja!V 
quaes ~orem os óbices que os ·beneficiarios da estagnação, como em todos os 
temp.os pretenderam op.pôr. •Este singelo e dtaphano racio.cinio ·responde á 
interro.ga.ção, ta!cita ou expressa, ·que se iformula em todos o.s espi·rito:;, satu-
rados como se acham da influencia das idéas e das opiniões que despontam 
para a realidade effectiva: 

O I ;<ts!il p1·etencl·e ser consiàe1·aeto wn• paAz cW!Y.lizaclo ,· o B1·asU néio àiS1JÕe 
das d~ta<' condições m<GI!s nuMnnenta1·es e essenciaes. para tal. 

Será preciso justificai-o aos olhos dos brasileiros? Ser'a quasi fazer ag-
grave a esses trinta e tantos, a esses taLvez quarenta milhes de habitantes 
do nosso territorio-colosso, provar o que todos vêem, o que t odos sentem, 
o que todos lamentam, isto é, que, sob as leis existentes : 

Ninguem tem certeza de ser alistado eleitor; 
Ninguem tem certeza de votar, 15e porventura foi alistado; 
Ninguem tem 'Certeza de que lhe contem o voto, si porventura votou;. 
Ninguem tem cérteza de que esse voto, mesmo depois de contado, seja 

respeitado na ap1wação àct apu1·açéio, no chamado te1·ceiro escnttinio, exercic 
do pelo despota substantivo, ou pelos despotas adjectivos, conforme o casv 
fôr da representação nacional ou das locaes. 

Seria fazer a m esma injuria pretender · persuadir alguem de .que o seu 
direito - vers.e elle .sobre o que versar - 'pessôa ou bens - ha de ser tri-
umphante em .qualquer Hde a que tiver .de ser sujeito. Toca a gente fo·ge 
de entregar aos juizes o destino dos seu s interesses. Ainda mes•mo qua11to 
ás gara11tias individuaes, a consciencia intima de cada um lhe diz que tem 
na sua ptstola, c u bengala, ou nas pernas, para fu.gir, o meio mais .segur.o 
de salvar a propria integridade. No Rio Grande G.o Sul - e o facto ê ana-
logo em toda a parte - as cham>3.das leis Clhegara.rn ao aperfeiçoamento de 
facili tar aos assassinos mais caracterizados, aos mahleitore.s confessos, li-
vrarem-.se soltos e aJbsolvi'('los meta duzia de horas depois de commettido o 
crime, sob a allegação e a prova summaria de que a praticara em legitima 
C.efesa . E' a porta franca por onde teem es-capado e escapam diariamente 
incontaveis delinquentes . .. quando são amigos do despotismo imperante ou 
a elle se fi·liam o·pportunamente. 

A áuse'hcia ·de legitima representação e a ausencia de justiç;.a são os dous 
grandes males do Brasil, são a causa pr ofunda da molestia constitucional 
que lhe tem feito viver v~da miseravel 'POr tão longos annos. 

Denuncia<!a a causa do mal, e.sbá indi·cado virtualmente o remedio .. 
Nessa indi·caçàio, por .menos palavras que nella .se em<p reguem, está um vas-
thssimo programma politico e soda!, nella ·estará o programma do partido 
que surge radioso e Ü'reprimivel no horizonte da lPatria . Eis a solução : 

Contra a ausen<cia de Tepresentação, o estabelecimento do voto sec;reto, 
unica fôrma de voto sério; e a h1scripção obrigatoria ou autonl!aUca dos ci-
dadãos capazes, ao attingirem á maioridade 'l)olitica, meio de cohi1bir a parti-
cipação .dos funcciona;rios prevaricadores, .que difücultam, quando não im-
possibilitam, a inscripção &os adversarios dos seus amos; 

Contra a falta de justiça - attri·buição da. legislação processual á magis-
u·atura federal; e affectivação do 1Poder Judiciario, baseada na prerogativa 
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de n om.ear me.diante rigoroso c oncu·rso, os juizes p t'imar ios, promovei-os até 
aos m a is altos postos por a ntiguidade, !fiscaliza.ru'!o a acção de todos, elimi-
n a ndo, :por •pr.ocesso, os incapazes mora l ou physicamente. 

E ssas duas grandes, radi-caes e heroicas soluções, encerram, entr e outros 
merit os, o de não serem novidade sinão pa ra ós morcegos, sugacores, na ob-
scuridade, do sangue e da s anie da Na ção . Ellas são lhoje lei para muitQs 
povos verdadeira.tn e nte civilizados, sinão para todos. S ó no Brasil se recla-
m a pela violencia revolucionaria a sua implantação, quando em toda parte 
ellas teem sido, como serão entre nós, o melhor preventivo das revoluções . 

Nã o se compadece com a índole do presente documento descer a ana-
ly.ses COIIliPletas. Bastam as .grandes syntheses . P or outro lado, é intuitivo 
que, a ssentados os princípios car deaes, os pontos maximos de conver.gencia 
e conjuncção de tocas as aspiraç.ões reformadoras, ás m inudenci-as devem 
ser deixada s para serem resolvidas e fixadas opportunamente, mediante a 
discussão e a cooperação exigidas pela verdade democratica. Dessas theses 
logica;mente se·cundarias, entretanto, algumas ha tão vita es pa ra o bem do 
paiz com o a.s proprias !fontes de que ellas dimanam. 

Nessa ordem ce idéas, um capitulo , antes de qua lquer outro, preoccupa 
a n atural e louvavel curios idade civ ica , a n ciosa por vêr claramente espla.na-
da s : O Bra sil, evidentemente, é mal administrado, desde o que se refe re á 
condição primaria da circulação até o que entende a imperiosa nec·essidade 
da ed~cação; paiz supposto rico, está e ndivi.dado; POVo intelligente e arguto, 
permanece em percentagem affligente na penumbra d·o analplbabetismo: que 
solução of.fe recem para os casos dessa Ol'dem os r e!formadores das instituições ? 

Na impossibilidade j á referida de um completo processo analytico, basta 
obser var em globo que representação verdadeira e jus tiça honesta são duas 
premissas de onde não póG.e deixar de fluir todo o b em nacional, em qualquer 
districto em que elle possa e deva ser considerado; os legisladores, leg·itimos 
representantes dos sentimentos, -opiniões e necessidade do povo, discutirão, 
decretarã.o medidas que consultem a utilidade publica., sem a pressão do poder 
central. Ta.es medidas n ã o serão infa llivelmente as melhores; mas serão 
sempre mellwraveis sO'b a m esma superior inspiração que as dictou. Em todo 
o ca.so, o povo terá o gcverno que merecer, como estabelece o a dagio e como 
é justo. 

A independencia do Poder Legislativo é uma .g-rande necessidade ao mes-
mo tempo política e moral. :E com igual fcTça. de ra.zão é preciso que o 
Executivo e o Judicia rio se movam livrementE, nas suas Ol"bitas proprias . 
Entregar cada funcção ao s eu orgão respectivo é <Jbtemperar a lei da natu-
reza e é o primeiro passo para normalizar a vida nacional e evitar dece-
p~ões no funcciona m ento das constituições politi-cas m a is bem intencionadas . 
Mas, como nos orga nismos vivos, a especialização de cada orgão· na sua 
f uncção não exclue, antes exige, coord~:mação e coopera ção, sem o que não 
não poderia subsistir Q organismo. 

Que a Constituição de 24 de Fevereiro não r esponde a essas exigencias. 
ou, pelo menos, que se presta a s er torcida para o mã o lado, é inneglavel 
ceante do deprimente qua dro da s ituação a que chegámos, ca.racterizada pela 
a nnullação de todos os poderes, pelo Executivo. A extrema preo·ccupação do 
legislador constituinte de •separar em wbsoluto ps tres poderes deu em re-
sultado a corufusã o de todos em um. E' preciso emendar Q erro comprovado 
e r eccn hecido . Erra.r é dos homens e dos povos; teimar n o er ro é que é irre-
gulal' . 

Um movim ento, çonsulta n«.o os legitimas expoentes da opinião naciona l, 
r emodelará cer tamente a Constituição e as leis, conservando muito o que ella·s 
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teem de bom e corri·gindo o .que estâ. provado ser mão. Essa grande obra .. 
como já fi.cou dito, se realizará com estricto re5·peito ao espírito da Democra-
cia. Não prevalecerá a -opinião de um homem, a não ser que nella se encar-
ne a da maioria do pov-o . A magnitude da causa e d-o momento e a recorda-
ção dos sacrifícios na conquista .do ideal cominum elevarão todo.s os refor-
madores á altura dos sagrados interesses da Republica . Ao observador que 
contempla a e·sta distancia as possibilidades do futuro, podem, portanto, de-
senhar-se com relativa nitidez, os contornos mais empolga.ntes da construc-
çi'w q1.1e se espera. 

'Esse movimento, naturalmente, respeitará a fórma republicana como a 
que mel·hor responde á índole <lo paiz e á St!a situação no seio da irmandade 
americana. 

Conservará -o systema ifederativo como insuperavel da b-oa administra-
dia .Ue u mpaiz das dimensões e da variedade geographica do nosso·; 

Decretará todas as dis-posições que forem necessarias para que seja uma 
tealidade a actual exigencia constitucional da "independencia e •harmonia" 
dos tres poderes, approximãndo convenientemente, no mesmo pê de igualdade, 
o Executivo do Legislativo e incumbindo o Judiciario, que ê o poder desar-
mado de ferro e fogo, m as encouraçado na lei, de dizer a ultima palavra em 
todo o conflicto que não tenha o proprio pov-o cornó ar;t>itro supremo; 

Reconhecendo n o Presidente da Republica, não o representante de um 
partido, mas o magistrado supremo, não -confiará a sua escolha ao suf1'ragid 
universal directo, ao qual continuaria a -substituir- se, como ag·ora acontece, 
um corrilho de po-litiqueiro-s alheios ao sentimento popular; entregará a no-
meação do presidente á representação nacional legitimamente eleita, que po-
derá, talvez, parti1h<n· essa missão com algum outro elemento de alta valia; 

E stabelecerá uma cooperação positiva entre os governos d-os E'stados e 
o federal para a maior intensioficação das duas condições '!)rimordiaes de 
progresso· e vita.Jidade - circulação e educação; 

'Lançará no Codigo Constitucional, ou em leis especiaes, bases claras e 
positivas para o progresso m<Oral e material das classes tra'balhadoras, cre-
ando a protecção legal para a actividade d<O operario, especialmente no que 
se refere á saude e instrucção, e o a mparo para o tempo de invalide?--

Definirá com cla reza na Constituição e nas leis, alêm dos outros casos 
de intervenção n os Estados, os de supp-ressão ou de a dulteração do principio 
republicano ·e f.ederativo - o!igarchias, perpetuação de governadores, etc., 
confiando ao Congresso .por iniciativa 'Propria ou do Executivo decretar a 
intervenção para o restabelecimento da normalidade, baseado em consulta 
iivre ao povo do Estado interessado; 

Consagrará effectivamente o principio da não accumulação de ordenados 
ou quaesquer remunerações publicas, inclusive as -dos representaa.ltes da 
Nação. 

:Parece estranho que um programma tão racional, tão extreme de pe-
rigos :para a sociedade e de suspeita de egoísmo quanto aos que o ,poropugna:m, 
tenha necessidade de se fazer velar por esses meios! Os cul-pados de que 
a.ssim seja são os -usurpadores do poder. Não representam o vot(} nem a opi-
nião nacional, e obstinam-se em gua1'dar, como propriedade pessoal, o mando 
em que se imvestiram illegi.timamente . \Só se emprega a violencia contra o 
que não cede a razão. A lfo'l'Ça é a sancção ultima do direito, nas re'lações 
privadas, e com maior evidencia qua.ndo- ê o l]Jroprio sobe1·ano. a Nação em · 
massa, o titular do direit'J. 

\A revolução, entretanto, não ê forçosamente a guerra dvil. Muitas re-
voluções, m esmo no Brasil, têm se efieduado sem um tiro, sem uma es-



- 252 - · 

tocada. Revolução no seu aspecto mais tangível, ê a reforma d~t·éctamente ef-
fectuada pela nação sem .respeito a formalidades legaes p_:eexJste;ntes. Guer-
ra: cí .. Jil .é 0 confli-cto arm ado entre gente da mesma naçao. .Mmtas vezes a 
g.i1eri;à ~i vil apoia a revolução .. E' o q·ue se e.stá dando no Brasil, sem a gene-
r a Íização material que a enorme extensão do territol'io imrpe(!e, mas com et-
fectiva in ten sidade e com a permanent.e ameaça de no.vas demonstrações em 
novos fócos d e irrupção em quaLquer sitio ·d.a vasta SU'Perficie. 

o grande p h enom eno começou entre nós, como a historia .tantas vezes o 
conta entre todos os povos, por manifestações dispares, isoladas e apparen-
temente se1~ nexo uma s con1 as outTas. 1\IIas todos os le<Vantes, 'todas as t en·· 
ÚJ.twas. -ci;Vis e militares, da presente revolução têm o.bedecido á 'mesma cau-
sa. S~ sym:p.tomas da. mesma enfermidade v iscera.J, ·da il'ebre larvada que vem 
soturnament~ tralbalhando o or.gamismo da R epublica e q·Ue n ão deixara de se 
a lastrar e de crescer em intensidade, emqu anto não forem eliminados os ve-
nenos origina rio.s que a pr·ovocara,m . 

. . A revolução não é de civis nem üe militares, é de todo o Brasil. '.Pu.r 
isso mesmo será facil manter a política seguida atê agora pelos revoluciona -
rios, - de reduzir ao mi.nimo a guerra civil, c om O." seus ho•rrores immedia-
tos e os seus Tancor es futuros , emquanto a elaboração r evolucionaria se in-
fil tra e arraiga m a is e m ais nas camadas .profundas da opinião. 

N aturalmente, os interessados na falsa ordem e xistente. negam todo o 
merito á, r evo.Jugão e a os revoltosos. Negam mesmo ·que ella e eHes exist am. 
Quando isso deixou de ser assim? Os tyrannos e os seus d€1fensores levam 
mesmo a falta de modestia, senão de bom senso, ao e.xtremo de attribuirem 
á revolução o exclusiv o intuito de offender as suas .pessoas, d elles, quando es-
tas re1'jlmente ·desapparecem ante a magnitude do ideal r evolucionari-a.. Entt· 
dades de acaso, nascidas d e conluios obscuros de subalterna politicagem, sem 
superfície naciona-l, .sem prestigio na opinião, que os des·coruhecia atê o dia 
em que surgiram, - merec'e·m •m enos odiO<, .como respo:nsaveis opelo n1a l pr0-
sente, ·do q ue compaixão, como victimas da fatalidade que os pôz em evi-
dencia e do formidavel estremecimento que os vae s epultar . 

Outro d€!ploravel sestro dos usurpadores, .que, a liâs, tem sido o de mmtc:d 
t y>rannos obliterados po·r longo exercicio de m ando ab1.1sivo· é o de a rvorarem 
em ' ponto ode honra não resignarem os cargos. Ill'vertem' absurdamente em 
seu proveito o grito estoioo - 1Jer eat ?!'lilt-nclíus, tiat justitm! Corra o . sangue 
arl'aze-se o peculio moral e material do povo, contanto que elles não l ilil·-
g ue.m as prebendas ! Entretanto-, a historia <fervilha de exempios de subliatte-s 
renuncias pela consideração do apaziguamento e da prosperidade gerael5. 
Ellla.s são a o m esm o t en11po o melhor penhor de esquecimento de erros e crimes 
p.oliticos e a tê de redempção dos que os comme tte1:1am. Por amor dessas oon-· 
siderações humanas e sãJbias , abandonaram o poder, nos dias que cor-rem, o:s 
presidentes do Chile e da França. O prototyipo dos autocratas moderno;; -
N.apoleão - abdicou ·duas vezes. E . ·para não inv-ocar da nossiL propria vida 
n aciona l mais do que !fa ctos contemporaneos: - r enunciou o Rei .roão .Sexto ; 
renunciou o seu f ilho, {){)mo P edro .primeiro do Brasil e como Pedro Qu~rto de 
Portugal; renunciou o f ilho deste, o nosso Pedro !Segundo ; renunciou 0 iran-
d.e >egente; r enunciaram D eo·doro·, Castilhos, Americo Bra,siliensG. A vida dos 
bon, o ·dos .justos ·é feita mais d e renuncia:S que de conq·uistas. M.11itas ve-
:~;es, para não renuncia r o cargo, ê preciso· repudiar 0 p a triotismo e a hu~ 
manidade . 
. ' . O prolo~gamento do estado rev'o.Jucionario, se tmn causaúo rclg-uns · pre-
JlllZO~ matenaes - dos •q<.laes o m enor talvez seja ter dado pr0texto ,,0 poder 
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uara -g1·andes despezas do Thesouro, tem, por outro lado, favorecido a inflt:en-. 
~ia. b~mefica que o · t empo r epresenta n a formação dos juizos con·ect os. _AS . 
primeiras imlpressões, informes ou gro,;seiras, f iltradas a.~rav~s ~ alanao 
reawionario dos des.fructadores do abuso, vão cedendo o -passo á rúaiOr pene· 
tração e meLhor intwpretação dos acolll:e.::irnanto;: .. 

Assim, j-á cahiu em descre.dito e em desuso a increpação ·repetida a todos 
os propositos, de .pre tender em os militares militarizar o Brasil . Bem cedo u 
criterio instinctivamente sabia do povo rehwbilitou os proprios soldados amo-
tinados de 1S. Paulo . Elles m·esceram promptamente na generosa imaginação 
popular, como h er óes abnegados e ma.gnanimos, votados em sacrifí-cio á L i-
berdade da Patria, respeitadores e protectores das mesmas .vi.Jas e •bens que 
os assalaria dos da ordem ma1baratara.m, pelo bombardeio, á distancia, em-
qua nto havia ded'ensores na praça, e velo saque, logo que estes operaram se .. 
renamente a sua admiravel retirada . A assistir á -devastação da linda e so-
berba capital, com cuja, jJopulação ficaram para sem•pre fraternizados, vre-
feriram levwr carinhosamente para as seivas o trium·phante estandarte da 
Li·bertação. Alli, sem o ~.perigo da immolação de innocentes e da derruição 
de monumen tos de r iqueza e de esthetica fizeram por lar,gos m,ezes morder 
o pó aos mesmos que os nãq :pudera m vencer n as barricadas da Paulicéa. 

Quaesquer que sejam as v icissitudes que as continge n cias a léatm·ias à '? 
guerra tão desigual nos reservam, é certo que em Iguassú pulsou a vida da 
Patria. A seiva ri-ca de civismo q u e para alli confluiu, como o sangue acode 
ao coração nas grandes emoções, refluirá, certamente na gloria da regenera-
ção do Brasil . E' questão de tempo, e {ie pouco tempo, 

Quanto a o militarismo·, os militares são os primeiros a não n o desejarem. 
Mocidade ·culta e veteranos esclarecidos, todos sabem pela lição da historia, e, 
tambem muito 1JOr expe1ien ci.a domestica, que não ha meio mais seguro de 
destruir o 'Exercito ·do ,que entregar-1he o g-o•ver·no. A gronde maioria de 
militares .brasileiros, representada por um milhar de officiaes de todas as ar-
mas e patentes, mettidos em carcer-es de criminosos vulgares, 1pelos que em-
·punharam armas libertadoras e pelos que se acham foragidos dentro e ffu'a 
do paiz '(sem conta1· os que formam a contra-gosto nas filas da tyrannia), o 
que deseja precisamente é que a sua classe se especifique no desem·penho da 
funcção honrosa e substancial de garantir a segurança da 'Patria. e deseja 
mais, que se dê .fim ao abuso corr€lnte de muitos dos seus abandona;rem a 
cultura dos ·ô-evet•es ,profissionaes pelas aventuras da il'alsa ·poliUca, com 
prejuízo pa1·a o Exe-rcito e tpara os camaradas que permanecem na fiielra. 

Os que co.mbat eram na r egião ocoupada pela revolução, a fertil I gu asso. , 
por elles tOii'Tiada a r ena ·historica de heroismo, por elles revelada a attenção 
do Paiz cujos governos lhe desconheciam a riqueza e impo·rtancia como cha-
ve da defesa n acional, esses espartanos de civismo e bravura, que. um con-
tra cinco, infligiram successivas d·errotas ás ·hostes da tyrannia, já de muito 
tempo, em documento solemne, instituíra m uma direcção suprema encabeça-
da por civil e declararam no m esmo diploma . (que em dia se fará publico) , 
as suas preoccupações e desígnios exclus ivamente cívicos . Ninguem teme o · 
~ilitarismo no Brasil. Os .proprios oppressores do ·povo .parece já estarem fa-
tigados de pretender lograr o bom senso n aJCio·nal c om a exhibição de tal 
fantasma . 

A revolução é um !facto tão malpavel , que, o seu espirito já invadiu os 
J}roprios a quem ella olifende e ameaça . Ninguem mais n ega a n ecessidade· 
~a ~~~~n_na. -E como ella não se fará ou · se fará viciada, emquanto existir 

a1 qf1c1al ordem actual, todos a dmittem implicitamente a necessi-dade do 
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processo eX'pedito e dra nastico da revolução. Quando m esmo c onseguisse 
adiai-a por .concessqes parciaes, toda reforma -que se fizesse seria virtual-
mente forçada -pela r evolução. Sem ella os gozadores do thesouro ·publico 
nunca admittiriam alteração alguma no statu quo da sua sensualidade egoís-
ti-ca. 

_A consideração do bem publico r eclama de todos os 'brasileiros livres de 
interesses subalter-nos que iprocurem combiil1a.r o supremo esforço nacional, 
afim de que se ponha o mais breve e definitivo termo á goc-ande crise. A Al-
liança Libertadora do !Rio Grande do Sul, que sempre t eve, ·por cima da preoc-
cupação do seu caso local , a da regeneração . da Repu,blica, ruppella IIJ·ara to(!, os 
os patriotas de boa vontade . Nenhum deve !Perder opportuni:dade alguma de· 
servir a boa causa. Nada resiste á o·pinião. Quando mesmo as rurmas succum-
bem. ella trium·t}ha, Mas no -caso presente do Brasil, -ella triumphará sem que 
as armas jámais se abatam, senão para serem de novo levantadas com cres-
cente energia, rebrilhando ao sol da liberdade. E isso •ha de continuar as~im, 
emquan.to satisfação completa não fõr dada á soberania da opinião. -

O Brasil desap.pareceria como .nação c ulta se continuasse a SU!PPOrta.r ' o 
regimen deprimente e o.bsoleto de ausencia de r epresentação verdadeira, de 
;!'alta de justiça e de carencià de boa administração. 

Mas essa hy•pothese ê absurda em face d.o nosso passado e do nosso m erito 
presente. 

A r.eforma, pois , é inevitavel ; a falsa política impediu-a e a impede ain-
da de ser realizada pelos meios legaes em vigor; - ella se fa:rá pe·la revo~ 

lução. 
Montevidé o, 1'2 de Abril de 11>\25. - J. F. de Assis Brasil, presidente da 

Commissão Executiva. 
Sr. Presidente, não ha duvida nenhuma que esse documento que a-ca-

bei de ler está redigido em uma linguagem .extremada de .quem soffre e de 
quem procura salvar a nação brasileira do naufragio que a ameaça . (Mttito 
bem; mttito bem,) . 

O Sr. Vespucio de Abreu: - Sr. P reside-nte, durante to:da a minha 
vida publica tenho sempre pugnado pela defesa da mais livre expressão do 
pensamento. 

·Julgo -que no choque das id·êas, da sua comparação, da analyse rigorosa 
que dellas se possa fazer, da S'Ua critica mais impiedosa, sem·pre resultarão 
beneficios que provarão o va1or dessa:s idêas, a sua efficiencia pratica, o 
seu grande potencial, -desbravando o caminho, para, no caso de sua utilidade 
poderem ser conv-enientemente adaptadas. · 

Acho sábia a disposição do nosso Pacto Fundamentai que permitte a 
livre manifestação do pensamento, conqui-sta feita pela grande revolução 
de 1789 e incor.porada a o nosso instit uto basi-co, quer na Monarc'hia, quer 
n a Republica. Mas, ·Sr. Presidente, uma duvida assalta-me o es•pirito : é 
si esta extensão da liber.dade amp1·a de exposição do pensamento, d:;t susten-
taçâJo de 1déas, visem embora essas idéas mesmo derrocar o regimen domi-
nante, ê si esta liberdade de pensamento pôde ser deferida no seio do Con-
gresso Nacional, no seio de um dos ramos do 'Poder Legislativo, a quem a 
Corrstituição outorga a incumbencia de f·azer as leis, si é licito .que no seio de 
um dos ramos do Poder .Legislativo, quem está fóra da lei ,' .quem &e arma'S 
na mão, c-ombaJt:e o _regimen legal,' quem ê chefe de uma i!'evolução que pre-
tende d-err.ui-r o proprio Pod-er Legislativo, piossa gosar ple name nt e desse d'l-
reito em pleno Senado <'la Republica. 
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o SR. •MoNrz S·ODRE': - E' uma r esist encia. le~iti.ma ao reg.i.men õa op-
p>essão . 

o SR. VEJSPUCIO DE. ABREU:. - E' uma resist enda 1e.g;i;ti.:ma. ao reg.i.men.. da 
0 ppressão· aparteia-me o :ho.nrado .Senador! 

LegiU.ma res·istencia ao regimen da. oppre'ssã:o, Sr. ]?.residente. é aJqueua 
que é exercida pelos que,. dentro da lei, cc.mbatem a OP1Jre.ssão e não pelos 
que estão fóra da lei e de armas na mão. 

o SR. M-oNtz . .SoDRÉ ~ - V. Ex .. esbá contra tod'Os os grandes tpensadores 
do mundo, através .<J.e todos o;;; seculos da humanidade, rq,ue as'seguram o 
direito de resi·steneia aggre.ssiva á . oppressão. 

o SR. VesPucro DE .ABREN : - O direito de resistencia aggressiva. á o?" 
pressão den-tro da lei e não fóra da leL O djreito de resistenda á acçao 
bppre'ssiva da autoridade, q.uando possam. combater _no terreno em q.ue .a 
a.utodda.<J.e exerce a s.ua aeção ... Mas é de ar.mas na mao, no campo da pefeJa 
que se quer d·erruir... . .. . , 

o .SR. MoNrz SonRE': - E' isso que em dj.reito constJtucJOnat se chama 
o direi to de resistencia ag.gressi-va á. upp!'essão. 

o SR. SoARES 0os &AtNTos: - V . Ex. nunca esteve nessas pugnas? 
O SR.· VESPUCro DE ABREU: - Sr. Presidente, agrada.-m.e o. aparte d'o it-

lu'stre Senador apresentante ao Senado do manif·e.sto·, que está na mBS:t . 
Nunca ti v(' a pretençã.o ao puritanismo. 18'empre a;pp!i'quei -me ájq.uelle. ve'rso 
philosophico do· grande JDOeta. laU.no "Homem sou e nada alheio a mim repute 
do• q.ue é hu.map.o". 

Sr. Presidente, revolumonario fui em 15 de Novembro· .]J)'a>ra inqp;la11l1tar· 0 
novo regim.en, revoh1cionarlo fui. par,a res-taurcaF a CoTJ11süt!uiçãloo qu:amào• ras-
gada. com o· g.o.J.pe de Estado de. 3 de· N0venr,hro de 18·9'1. E rni'R•ha e'onscten<~ta 
não me accusa de .q.uaesq.uer aetos de' li'ebe1di·ru. contra. a . Co.rrsti•tuiç.ãi& 0·l!l 
contra. o governo l'egalmente co.nstituião . 

Sr. P.residen.te, não me rep'tl'to. al.kei-o áq·uilJ.o- que é- hum~Ii!o e Rfr<J te~ 
nho, como disse ha pouco, pretenção· ao puri-tanismo .. 

Hontem,. q:uandoo o iUustre "leader" da opposiç:ã.o· •rtesta Calsa: .••• 
0 SR. LA T:JRo .SoDRÉl: - V .. Ex .. 'se refe~·e a mim? Não te.nho• ess:a fun:cção. 
0 SR. .. VESPUCIO DEl ABREU·: - .. . q•uando O iUustre Se'NaJd:O'I? pé'lo Pará. 

lia um protes-to apresentad.o po·r se·Us· co·mpanhei.ros de· o:poposi:ção· c·o,rrtra a 
decretação do estado de. .sitio até 31 de· Dezembro vi-nd-ouro,. fazen:àOl ver 
q.ue um pequeno g:ru>po. p.odia. alm>ejar pela sua acção pacifi:ca a conqui'sta do 
mundo, como outr'ora o Nazareno, nos confins da Judéa, com poucos dfscf.-
pulos c'Onquistou o orbe eatho1ico .. 

Recordo essa. evocação que fez do crea<ior da r eltg.ião' catho:Hca:;. reC'Oi'do 
tambem uma das parabo1as d.o· bom Na;zan;no, do filho· de Deus, q•ue sabia 
perdoar e q.ue mensamentc. censur,ava. a aq,ueUes qufl' em um e~cessO> de 
zelo,. em Hm pretenso. impulso. de puüor; queriam: apedrejar a m-ulb.·e'r adul-
tera, exclaman-do.: - Aquelle que 'se ju!.gar purt> abire a p.r1m.ei.ra pedra .. 

Sr. Pvesidente, devem0s ter semp·re em mira esta JDaraboia do· Naza-
reno. Não pt:ocu.remos atirar a -primei.ra ped.r,a. nas· ouflros, P0 l'Q:Ue ella p~de 
ricochetear,. muitas vezes, e cahir so•bre nós· pi:oprto, .. 

Mas não desejo afastar-me do ponto d;;, vista que me trouxe á tribumt. 
Suscitei a duvida que me assaltava o esopi.rito 'Sebr,p a aec-eibr~ã!O' desse· ma-
nifesto pelo Senado, d:u:vida GI•H-e deixo. á .consiàera<;;ã.o ·mais profunda dos 
cultores do dir·eito, da:q,uel.les que n-esta Casa; podrem. elucidar esses proble--
mas. Para mim, basta .que a atire sobre o tapete da dise.u.s'são, basta. Qtlte Efu 
emitta. a minha opinião C'lesautori.zaJda. e que, a seg.uiv, eurnpra O• déVer d~ 
fazer uma contes-tação ao dJacuxso ·<r.U·e seitvtu de p.r,el·u.dio á aprese'l!taçã!o do 
m anifesto ... 
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S1'. Presidente. desde que, perante a illustre Commissão de Poderes, 
nesta Ca.sa, o anno paJSSado, com a assistencia de grand·e numero de Sr:s. 
Senadore's e do publico, que concorria á.s sessões dessa mesma Commissão 
defendi o meU: diploma de Senad:or, eu tive o ensejo de .protestar contra 
certas cenS'Uras feitas ao iRi1o Grande do Sul, que se pretende apresentar 
aos olhos da communhão brasileira como um territorio, ond·e não ha lei, e, 
mais do que isso, um territorio onde domina a intranquillidade, a insegu-
ran ça, o crime, o extermínio e a impunidade . Faz-se crer que o R io Grande 
do Sul não é uma porção do territo·rio nacional, que os seus filhos não teem 
os mesmos sentimentos e o mesmo pensar da grande massa da communhão 
brasileira; faz-'se crer que o Rio Grande do Sul é um antro afastado, da 
communhão nacional, onde medram e imperam as peores paixões, os mais 
r uins instinctos da natUI·eza humana; e que, devido a esse estuar de pai-
xões impetuosas e crueis, os movimentos revolucionarios 's·e teem desenvol-
vido no s6lo gau chio, 

Contestei todas essas affirniações e, ainda me'l•hor do que eu, na outra 
Casa do Congres•so Nacional, o então "leader" eventual da bancada repu-
b]icana rio·-grande<nse, Sr. Dr. Getulio Vargas, destruiu essas ass·erções 
pormenol'izadas, individuadas e articuladas em pleno recinto da Camara pelos 
representantes da op·posição rio-·grandense, pulverizando-as por completo. 

Tive naquella occasião o ensejo de desfazer, u ma por uma, todas essas 
·a llegaçõe's feitas, e mostrar que nenhuma dellas t inha p1·ocedenda, c~Ymo se 
pôde vPrificar n o Diai·io do Congresso de 12 de J ulho e nos dos ultimos dias 
de sessão do anmo passado . 

Assim, pois, Sr. Presidente, não continuarei no fastidioso afan de apre-
sentar· no-vamente ao Senado a3 refutações dos factos incriminados naquella 
época, por.que tod-os elles foram cabalmente desmentidos. 

Tive tambem a op•plo•I"Itunidade de dizer que foi sempre o maior cuidado 
·do Partido RepUJblicano· que domi·na naquelle Es•tado, ha mais de 30 amno·s, 
por inspiração geral e sob a direcção de seus che<fes, garantir a maior li -
berdade a todos os cidadãos e amparar fudo's os direitos indivWuaes. 

:Sr. Presidente, durante a agitação passada, na maio·r intensidade de 
revolução, que durou dez mezes, os opposicionistas, que sahiam para pelejar 
nos campos de ba:taJ!ha, voltavam para descansar da's fadigas, da luta, eram 

· aoolhidos, na cLdade, pelas proprias autorida-des que elles combatiam com 
as armas na mão, sem jámais serem .por ellas persegui·dos ou i:ncommo-
·dado's. 

Diz-se que a revolução d·urou 19 mezes e nada conseguiu, po:t'que o Go-
verno estava exhau.siJo de recursos pecuniarios para fazer co.mpras de ar-
mamento e munição. Não; a revolução durou apenas dez mezes, e isso 
mesmo 'POrque era di>ffictl fazer a acquisição de material bellico, acquisição 
que dp,p.endia só do Governo do Esta;do, mas de autorização do Governo 
Federal e de encommendas feitas' no estrangeiro . 

Entretanto, quando· o Governo Federal resolveu enviar ao Rio Grande 
um emlssario seu para, em ca.racter amistoso, encami•nhar as negodações de 
paz, os revolucionwrios estavam materialmente bati-dos e incapazes de co·n~ 

.tinuar a resistenda. 
Outra prova tivemol-a nós agora, quando ces'saram as difficuldades para 

a obtenção de armamentos e munições; quando pudemos obtel-os a tempo 
e a hora, os revolucionarios não conseguiram manter-se em campanha mais 
de dous mezes . E' vei'dade que · ao lado da milicia cívica do Rio Grande do 
Sul estava o Exercito Nacional; é verdade, e tambem i~concussa. 

1Sr. Pi!'esidente, que essa milícia cívica se bateu em toda parte com todo· 
denodo, com todo enthusiasmo, com todo o ardor republicano e com todo 
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civismo. E mais ainda, não se bateu s6mente no solo srugrado do Rio Gran-
de do .Sul, mas transpoz as :fronteiras e <foi se collocar ao lado de seus ir-. 
mãos .J:J.rasileiros ;para batalhar ao lado da ordem legal, onde quer que ella 
periclitasse . · 

Procura-se attribuir a esta acção do !Patriotismo rio-g-randense a creaçã.o 
do muito decantado perigo riog.randense; .procu.ra-se fazer crer que mobili-
zando essa grande massa de republicanos na defesa do regimen lega l, pro-
curava se formar um nucleo de resistencia que ama.n.hã ou depois servisse 
para impor ao iBrasil inteiro a vontade do Rio Grande do sul. 

ISr. Presidente, eu não irrogaria aos meus irmãos brasileiros semelhante 
affronta SUPIPando-os capazes da pusilanimidade de acovardarem-se deante 
das rr.ilicias de qualquer Estado da União por mais bravas e aguerridas qu e 
fossem . 

.Sr. Presidente, o ;Brasil tem dado grandes provas do seu grande valor. 
o Rio Grande do Sul te~ dado provas sempre da sua abnegação e de seu 
civismo, apresentando-se em todas as épocas quando se torna necessario 
defender a Patria no exterior ou no interior, !azendo-o com desassombro e 
desambiçãD. 

!Não se aponta, d81POis de qualqU!er victoria, não se aponta depois de 
qualquer ae{;ão decisiva das forças civicas do 'Rio Grande do Sul, quer . na 
defesa exterior, quer na defesa interna da :Patria, um acto qualquer que· 
pudesse demonstrar que o Rio Grande do ·Sul .p.retendesse abusar da força, 
que fizesse qulalquer imposição para obter qualquer vanta,gem pelas armas. 

Não, 1Sr . P.residente, err., honra do Rio Grande do Sul, os patriotas que. 
sabem empunhar as armas vara a defesa de seus idéaes, :fazem-no unica-
mente ·por méro .patriotismo, porque delles estão convencidos e por elles i.rão 
der.ramar O· seu proprio sangue. 

O .SR. PRESIDENTE: - Lembro ao nobre .Senador que está terminada a 
hora do expediente. 

O !SR. VESPUCio DEl ABREu: - Requeiro a V. iEx. que, na fôrma do Re-
gimento e dos precedentes da Casa, consulte o .Senado se concede meia hora 
à e prorogação do expediente . 

O .SR. PRESIDEJNTEl: - O Sr . .Senado.r Vespucio de Abreu req\l'er proroga-
ção da hora do expediente por meia hora. Os senhores que app·rovam o 
requerimento, queiram le.vantar-se. (PGJUsa). 

Approvado, continua com a ·palavra o Sr. Vespucio de Abreu. 
O .SR. VEEPUcio DEl AllREJu: - Sr. Presidente, seria julgar muito mal o 

Rio Grande do Sul, seria kro.gar-~he grave injustiça lob~·i·gar-se neste mo-
mento em que elle se levanta - e, por coherencia, não podia deixar de fa-
zel-o para sustentar a ordem legal - um movimento antecipado de preparo 
para consecUição de fins inconfessaveis. 

Sr. iPresidente, o riograndense é patriota Por temperame nto, por tradi-
ção e mesmo pela prop.ria educação cívica que recebe. O riograndense que 
tão depressa se levanta em armas para defender-se e defender os seus idéaes 
é o primeiro a., logo que cessa a. necessidade de manter-se em luta; ·depPr as 
armas e esquecer os adias porventura acirrados. 

Assim se deu no período de 1835 a 1845, após a terminação da luta ci•vil. 
.Assim se deu após 1893. O mesmo se dará fatalmente, rugora. 
Não se diga, .Sr. Presidente, que não iha <fo-rças capazes de determinar 

a dissolução destes elementos, organizados militarmente para a defesa do 
governo legalmente constituído, porque basta qll!e cada um se queira dar ao 
trabalho de lêr os jornaes .que· se puiblicam na capital do Rio Grande do 
Sul, rprindpalmente os que s e dizem neutros : o D i mio de Noticias e o Oor-
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"eio ilo Pii001,; pât'a V.ê"l'i1icar crue; desdê que lil llftà cesS'o.u, ães'de q.ue nãa foi 
miis n·ecessario en-viar :iiovos re"for!lOS <ftar·a () Paranã.,. éc'>me!là:l'GÍn:· a Sêr 
dis.solv,J.dos, no ~io Giande do: Sul, 0s coilpog J.>i'ovtso-rios orgalni:zados ilara a 
defesa legal. 

o; ISR: ·saAREB' J:>t>B SAN'Nl'Si .::..:..:: Mas: peltJ. amo+ de Dews, d govelilll!(!) do Es-
ta:do acab'à: de ord-enai ai orga,mza:çã:O' de rnãi:S' um iro.vo corpo: ]liovisori'O. 

O •SR. VESI'UCW' DE< .ÁBiiEu~ __ :: Poss·o· ~o:v'àr alO: Senádo qúe não é exacto. 
E' crei:o q ue a m1'lll:ia palavra eS'tâ a:ci>ina de qtia:}(!fner suspeição· e que eu 
seria incapaz de vir perante ·éi Sénadó, ;par rnah>J;·es citte fossem os meus· 
int:ere8ses partidaries, traJZêt uma allegaçã:ol que: não fosse verdadeira: .. 

~Desafio ser· cO>'títesta:do ~r quem >€}u'ér que seja, na a:sseveraçãa q.n:e m·a. 
f-a:ço e po!Slfo a:ffiirmar que denbo em\ pouco: a . rr:etade das forças p,rov.isorias 
organizadas para a ded'esa da ordem legal serão dissolvidas. 

O SR. SOAREs DOS SANTOS: - A!j'Uda-se V. E:JÇ. a fazer passar uni: re-
querimento. 

O .SR·. V:ElsPucro DE A!BREU: ~ Sr. Breslàente •. não se li:mitO:U' 0 Rio· Gran-
de do' Sut ã defender-se dén tro Ué· •SUaS' propría:S rtonteira:s; mostr-ando que 
não é interesseiro, que se organizou n:Jlitarmente pa.ra. ir..pôr a seus ~nn:ãos 
a sua vontade. l]l,[ostrou o Rio Gra,nde do S.~l que, depoi·s de p;a:ciücado 0 Es-
tado, depois, de expulses o~ "Fevelue-ienairios;. cenüaternizou co·m s.eus irmã:0·s 
que v~eram dar-lilae as mães em sea .p.r01pri0 territ.orio-. S.ervila no. P a11aná 
juE.to ã.s outras for ças em opera:ções c0:ntra 0s revoluciona:rros'; c0'rno (f do 
c'onthecimentq de todos e atE.~a. hoje con:fiJ:madio pela:. corre-S}D'ondenci:a; tele-
g>raphica trocada entre as autoiridad'es àefeFa:es e estadurues, e como sff vé do 
telegramrna dirigido. ·pelo .Sr. -Ministlio da. Guerra· ao Presid-ente do· Es.tado, 
agradeeend0, os ines,timaveis serv.içQs ])Westaoos pe}a .v:oticia d0•. Rio. Grânde. 
do 1Sul e pelos corpos provisodos. chamados ás a:rn:as· para defesa do go:-
verno legalmente constit:uli:à.o.. E, IS•r. Presidente,. o !Fio-gra:nd:ense saberá: de-
fender o gover,no legal, por;que soube defender o legitimamente· consi.itnido 
em. seu Estado e não incovr~ria na. lflaJgrante con:M-adicç:ão, d!e proclamar um 
![J,r:incipio em seu favor e iniirdngH-o pa;Fa o- ,prej,uizo do da Bn.ião. 

,sr. Presidente, seria crivei, ainda, que as. tJ,weraçõ·es militares do- Rio 
Grande do. Sul fQssem d.kigi-das: pele g,oNel'no· civil do Estado, unka mente 
pa1;a vaugioria pes'i;Oal ou para a . IJi}reJllal!ac;;ão do. seu p-red-mmini'0' pelas airtnas? 

Todos sabem que, quando •ron:•Peu, o mQ'Vimento, r.ev.oluctonari'o. do Rio 
Grande do !Sul,_ a 219 de Outu'bro. do anno findo, estaJbelecea.-se um eNtendi-
mento. com o. Go;veFno Federal,; e as 0perações mrUtalres ficaram a càrgo ex-
Glusivo do General Eurico de Anduade Ne:v;es; q.ue ca:nsti:tuilu o· sel!l E-stado 
Maior com o.s co·ronel Fra,neo FeFrei:ra, majo-r Villailava e· o·a.tros e todas 
as forças civis ql:lle- eram mobiHsadas f icavam directamente sob as. ordens d!<> 
comma .. ridante daquelia regii o militar. 

Ora, .Sr. Presidente, não é cri:vel, QJUe u:n'l ih ornem dai enveugadura. elo 
G.eneral Andrade Neves~ a quem já me tenho rE)Jierid'o. c0'm muita sa.tisfaçã.o 
aqui no seio do Senado, mostrando a s ua isenção de ainimo. e s-ea l>eUissimo 
caracter ... 

O ·SR. SoARE.S nos SaNTOS:· -'- NingaeiDJ nega iss-o. V. E:x:. está faz~ndo 
da montanha; um IP3:1rto ... Quem, está. atac.au:do a à:uffioridad'e d'o- Gen~ra,t An• 
drad·e Neves.?· 

O SR. VESPuci:e DE ABREu: - Sr. Pres-idente.;· a& páilavràs voam mui.to. ra-
J>idamen.te, mas. as. notas taehy;g\!'3jplbieas devem est-a>r a;,hi, e a:marrhã, tis SFs. 
Senadores v.erificaTão sio estou fazendo. a partg da; me.ntan,ha:. Pan:ee-e que, 
si aJqui aLguem deu á. luz a um Fato. não if'•ui ... 

Parece, Sr.. Presidente; que n ik ser-ia eri>v.el <J:Ule o .general And:radê 
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Nêves, a cujo commando teem sido submettidas todas as forçàs civis ~ó R\o 
Grande, se ·prestasse ao papel de~ so a sua responsabilidade e com o seu 
aureolado nome, vermitHr .que no Rio Grande de,; Sul a justiça fosse sum• 
maria, não :necessitando, pois, do estado d·e sitio. 

·Em primeiro logar, o _rio-grandense não é um cruel; não tem essa :tlma. 
negr a de bandido . para não r espeitar os seus prisioneiros, .para. nâú saber 
r.~peitlilr 0!5 seus -ir,mãos ql,le ~e ca:hep:~. n~s ,mãos dll\I"ante a Jut;a. ~uito 
~o contrarj_o: ;term.in~d?- a 1~~ imrp.ediatamen.t;e as autori~de;;; ciy_is do !;ti~ 
Gra};l~e .;Ip Su,J. cop;~.eça:r:am p. per:correr ~ d'ro1;1teiras do z:tosso Estado, ga-
r~tindo ;ws reyplucjonarjos, que quizesse.Iljl ;v,oUar á Pa;tria, a sua liQerdade? 
.salvo .~ql,le!J.es que er~rn .réus concommitantem~te d~ crimes .com1puns. 
Grande numero de r.evolucionarios ac.oei.ta.ram as garantias do governo e!;!-
.:tádutâl e' :Voltaram pÚa Ós áeus · lares. · · · · 

y~~rp. ,' "po4s, os Sr~: :Senagores:- ~u,e a justiç,a J.lão .é summaria, por':lue 
em :to4~ as ci<l.?-des do ;mstado, ell(l pleno d,ominio do estoo.o de sitiq viven;t 
os OP;J?,O:>~c,ion!stas foriijland_o ~s sel,lS çorni.té,s, em plena liberdade, sem serem 
i,t;tCO,IiQJPodados de forma a!,guma, e sem rque um del;les ten'ha sido reclusg 
dur,apte o ;t_en;tPo do ,e§tq,.d.9 11.f s~tio. 

Qra, {3r. i>r.es~dente, é cur!os0 como :t;tm governo, q.u,e proce,de por ess;t 
:f'órma, s,eja tã0 cr.ue,I, que fll.Ç<;L JProce!lsar su\Ip,:t;narian:J,ente os r:evolucion:;tr;i.os 
V.encj.dOS ~.ue libe capem ás ]JlÍÍ.OIJ•. /Creio gue O S•enado e;m cons.cienci:;t ná<} 
poderá acceltar s.en:elihante w~urdo. 

· :I'li'ão, .'8~. PresiQ.ente; no ' ru,,«? Grand,e do ~ui, ~ m~il;la Q.e exce,pç;ã0 con-
stit,uida pelo estado de sitio tem sido executada com a max1ma clemencla.. 

NiP .se dJ;J.s~ura.m. éocess,os a:os re-VoluciÓnarios? A ~ulpa ~ão é do go-
verJ;J;o dO E;:stado,; a culp:;t .é da autoridade ju9-~cia,ria .a qu;em c 0mpete t01p.ar 
a ,inic~t.iva de prqmover o !Proce~so daqU,elles que ;foram enco:(l.t,rados com 
a~~a!j ;1,1~ p::ão e ,que a.té hoje ,n:ã,.Çl .deu :um s6 ,Passo .para ~SSÇl· 

Não j,ulg.l,l,e :;t ij'ac;;ão 'br.asi~eira .qu,e o ~.io Grande do Sul, neSila campa-
!f!}).a, q,ue ,~trou por ·mero eSIPirito de colherencia, convicto do seu dever d~ 
defender a ol"{].em legal, o _gq;ver,no ~~galmen~e ~nstitlp,do ti:vesse outros ob-
jectivos de fortumi., tivesse ambições que !PUdesllem s,er sa;tis~e,itas manu mi~ 
lit.çz.rt. Não! P,re_stamos z;tossos ser.viços ao Brasil, prestamos no.ssos servi-
ços á Re.publica, prestamos nossos serv.iços ás instituições, mas sem in-
teresse de especie alguma, p'ro~pto's a :nos recolhermos aos no.ssos lares para 
tra tarn:os das nossas fa~ilias, vara tratarn;1.0s da nossa ·vi(\a particular, .dei-
xando os chefes poljticos a inoum'bencia de escolher, no melhor momento 
que se lhes deparar, o successor que deve, dentro de um anno e ~eio, as~ 
cender á culminancia gCYVernamental do !Brasil. · 

iPara nós do Rio Grande do 1Sul não ha interesse immediato nessa es-
colha; para nós, o que desejarr..os é q•Ue a R epublica s eja dirigida· por um 
espirito verdadeiramente republicano, ÇIUe com;prehenda as necessidades n~:. 
ciona es e que saiba promove;r a grandez~ a que tem direito o nosso caro 
Brasil. 

Era o que t-Inha a dizer. (Muito bem; mt~ito bem). 

SESSÃO DE 11 DE :MAIO 

,() Sr,. M;opi;z: S,odt:é: - Sr. Presh'\ente, nunpa, a~~avés _de todas ~s p'ha-
ses da nossa vida cons~it1lcioJ1al , nunca como w~ora, a t,ribuna pa,rlamentar 
foi tão anciosamente esperada. por toda a gente, em nósso paiz, como valvula 
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unica de possível desrufogo á consciencia nacional, asphyxiada n esse a mbi-
ente de calrubouço, nessa atmosphera de chumbo, em que as appre'hensões do 
medo e os pesadelos do pavor procuranu ext inguil-a, a mortallhando-a no lu-
tuoso sudario do mais odiento, do mais odi:oso, do mais mesquinho e n elfasto 
despotismo que já deshonrou a historia politica do nosso continente, aliás 
tão cheio de terríveis remini.scencias, de tantas e tão execravei.s tyrannias. 

Não sei, Srs. Senadores, que paiz de cannibaes, entre os povos mais avil-
tados do mundo, se poderia ens(]b'erbecer com uma dictadura, por tanto tempo 
e simultaneamente, tão perfeita nas artimanbas das •suas mystificações e 
perfídias, ·tão completa nos seus processos de corrupção e violencia, tão ab-
soluta nos seus instrumentos de tortura, physica e mora l, como essa que ora 
se estende por terras brasileirrus, onde, para gaudio, para i:m<perio absoluto do 
Poder E xecutitvo, se teem supprimido todos os outros orgãos da s oberania 
popular e todas as outra~ forças .etficientes do paiz; onde se t em confiscado 
todas as garantias publicas e todos os di:reito.s individu aes, que constituem o 
que ha de mais sagrado na personalidade humana; em terras brasi·leiras, Sr. 
!Presidente, onde a propriedade, a liberdade, a vida e a honra de cada um dos 
nossos concidadãos estão entregues inteiramente aos caprichos vingativos e 
arbitrarios dos detentores da força, que podem impunemente sequestrar os 
bens · particulares dos seus inimigos, esbulhando-os nos seus haveres; que 
podem encerrar indefinidam en te os s u speitados de delinquencia politica, ou 
os isentos de toda a culprubilidade, encerral-.os indefinidamente n as masmor-
r as do E stado infectas, immundas, qu e, mesm<O destinadas aos m aiores scele-
rados de criminalidade commum, constituem, na opinião unanime de todos 
aquelles que conhecem a s'Ciencia criminal, uma verdadeira alifronta á nossa 
cultura moral e jurídica;· porque são verdadeiros tumulos de enterrados vivos; 
que podem ainda arrancar cruelmente a vida aos seus desaf<fectos, pela sede, 
peia. fome, pelo <frio, pelo espancamnto, pelas m.olestias ·carcerarias pela:; af· 
frontas m·or aes, por todos os processos de tortura, e que podem- ainda vili-
pendial-os nos melindres da sua dignidade pessoal, com as infamias da calu-
mrüa, ainda mais ignobeis, pelo amordaçam.ento crim inoso da.s sua victimas 
inermes e indefesas, cujas famHias n em siqu er estão salvaguardadas das 
m ais torpes perseguições, antes expostas ás affrontas m ais soezes que a sor-
didez humana pôde engendrar n a sua hediondez . 

Estas minhas palavras, Srs. Senadores, n ão são meras expressões do 
~entimentrulismo brasileiro, n ão são meras expressões desse idealismo enthu-
.siastico e generoso a que al!ude o ~r. Presidente da Repub!ica n a sua men-
srugem ina ugural, e ao qual S. Ex . attribu e a imprestabilidade da nossa 
Constituição, que, feita por espíritos, na sua opinião, de sonhadores, eeiP 
ex'()eriencia nem tino pratico, está ei'Vada de disposições liberaes, demasiada-
mente adiantadas para o nosso meio, para o nosso po.vo, para a nossa raça, 
quoe só pôde viver sob o latego do feitor ou o c u telo do car•asco, consoante 
a desgraçada lembra nça de IS. 'Ex . , a lvitrando a pena de morte para os 
de!ictos políticos, como rem edio heroic.o de salvação a o paiz, afim de q ue 
emmudeçam as cons'ciencias livres que se n ão calam ante esses p1:ocessos 
com'Pii'essivos ou oomupto da dictadura. 

Quem ig nora que, sob essa escuridão ignominiosa de um sitio sem lei, 
s·em mo.ral e sem honra, o Governo impõe o s iiencio pela força, para me-
lb.or occultar nas trevas os seus orimes, convencido como está de que a 
luz fo i sempre o m aior e peor dos inimigos dos maiores e p eores malfeitores? 

Quem não srube que nas trevas deste sitio se tem pratiCado os n:aiores 
attentados, que avilt am a nossa a·aça e nos expõe aos olhos dos paizes es-
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trangeiros como um povo de civilização igual aos mais atrazados da Mrica 
central? 

Quem ignora que a pretexto do sitio se tem feito . a confiscação de ha-
'•eres · e o esbulho de bens particulares? Haja vista o monstruoso caso do 
Correio da Manhã, em que, sequestrando-se uma. empreza jornalistica, uma 
·empreza industrial, se attenta não só contra o direito de propridade indi-
vidual, resi>eitavel até em tempo de gtrlerra, mas ainda contn. a liberdade de 
commercio, e a liberdade de trabalho, roubando-se a centenas de operarias 
o producto do esforço honesto representado em seus salarios. 

No caso db Correio da M(J;nhã, o Governo da Republica transformou o 
estauo de sitio no instrumento com que procurou impôr ao Dr. · Edmundo 
Bittencourt a a lienação do seu jornal, lançando-lhe á intimativa miseravel 
·do salteador quando s~ atira ferozmente sobre a victima incauta da sua 
voracidade : "A bolsa ou a vida! ". 

S·im! "A bolsa ou a vida" foi a alternativa affronto_sa feita ao Sr. 
Edmundo Bittencourt, quando se l•he estabeleceu o terrivel dilemma: ou •a 
venda do Correio da Manhã aos seus perseguidores, com a accéitação da 
proposta de comp.ra feita ao seu p.roprietario, ou a ·prisão e a tortu'ra d~ 
seus redactores, com o ifec:hamento da officina de tra;baloho em que moure-
jaovam honestamente no ganha-'Pão quotidiano centenas de operarias ·. 

Quem ignora, •Srs. Senadores, que, á sombra tl.esse sitio tragico, flores-. 
cem as mais ignobeis industrias, sitio em que se prendem individuas n.o 
proposito preconcebido de se lhes extorquirem documentos liberatorios de 
dividas, afim de se evitarem fallencias imminentes, sitio em que s1.h·gem ·e 
proliferam como cogulmelos em humida esterqueira essas industrias · mise-
I·aveis •que consistem em se ' prenderem cidadãos abastados para se Jhes 
extorquir depois o premio da soltura, reduzindo os homens mais digno:!l de 
nossa terra .á condição de escravos, que compram a propria Hberda.de a troco 
de dinheiro? 

Quem ignora •que nesse sitio se tem .praticado actos que constituem 
verdadeiros attent.ados ã. honestidade das familias, desenvolvendo-se á sua 
somlbra as mais torpes perseguições, ·cujos detalhes eu não poderia narrar 
ao Senado, sem aiff.ronta ao pudor publico? 

Qdem ignora •que este sitio, de abusos sem precedentes na historia 
do nosso· paiz, não respeita siquer, por acto directo do proprio Governo, a 
inviolabilidade dos lares, e o decoro das familias, invadindo-os pa,ra arran-
car de lá um cida.crão illustre, ex-Deputado brasileiro, o Sr. Bartlett James, 
para leval-o a uma prisão, onde jaz incommunicavel, sem que até hoje se 
lhe tenha dado nota de culpa, nem ouvido siquer por qualquer autoridade 
policial ou judiciaria? E não satisfeita essa série de ~·inganças incoerciveis, 
arrasta-se da propria residencia a sua esposa, respeitavel por suas qualida-
lles mmaes e intellectuaes, verdadeiro ornamento da alta sociedade brasi. 
leira, e se a leva á Gasa de Detenção onde os maiores criminosos politicos 
não . podem ser encerrados, conforme disposição expressa e inso:p;hismavel da 
magna lei do paiz; ahi J'ica encerrada, em plena e criminosa incori::·muni-ca-
bilidade, longe dos seus oito filhos menores, arrancando-a do seu lar e ex-
pondo-se ao desamparo crianças innocentes, cujas lagrimas de aifflicção, Srf.. 
Senadores, hão de caJhir sobre a fronte desse Governo como um . anathema 
eterno de eterna maldição. 

Eu sei, Srs. Senadores, que, neste momento de m1serias que nós :Lt!'~
vessamos, o combate a.o despotismo que se poroolama · trium-phante- e se 
ostenta corruptor e violento :ha de provocar a indifferença, o desdem; o-
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sarcasmo de todos os individuas insensibi!i2ados, endurecidos, incruadps ae 
contacto de tanta villania~. 

Eu sei bem, Srs. Se.nadoll"eS~ que, nesses mom.ent.os tetric_os por qu~ 
atravessa .a nossa nacionalidade, a ;palavra de protesto contra a dictadurllo 
infrene provocará, tambem, indignaçã0 e .cens.ura, muito sjnc.erame:nte, em 
todo,s aJQu~11es que s®tem a ovolu;pia da esüravidão e o 9J'gul.JI:w do ca..-
pt~veiro. 

Mas eu fa'Ilo, .Sr.s. Senadores, para p !Senado, fali o ;para o Senado e Para 
seu digno Pres'idept_e, appellan~o mai.s uma vez, como tenho feito em va.riM 
opp·ortu,p1dades, para o- patriotismo dos no.sso,s coll~gas, afim d_e que co.n" 
stituamos uma bar;reira intr:).nsponi:ve'I aos desvarios da forç_a, afim de qu~ 
nos congreguemos em uma cruza.da de redempçãp nacional _para a salvação 
da Republica. Eu fa1lo, Srs. <Senadores, não !Para os invertebr?-dos, para os 
desfibrados, para os molluscos mo'l"aes, gente que, com apparencia huma.nu, 
tem ·alrr:a de cachorro e .sangue de barata. Fallo para a consciencia livre 
da .aninha Pabüa; 1fatlo par:a .os .espi·ritos Ji.beraes -do· meu .paiz; fallo, ·!Prin-
cipalmE\nte, ~ara mim .ru-eS.mo, <Para desafogo da minha propr.ia conscienc1a, 
a&im de .cpnfortaJ,.a, rnai.s uma v.ez, com a certeza de qule, sejam quaes forem 

. os perigos i!U.e devamos en:fu:entar, emqua.nto eu occupar esta cadeira de re-
presentante da Bruhia, ~l)a não na de cahir .das suas tradições gloriosas àe 
culto /1. inqepende.ncia e {le amor á Uber.dade. 

Fallo .para confortar a minha conscien.ci.a, ,co.m a cer.teza de que, sejam 
q.uaes forerr:· os obstacul_os e o.s per.~go:;o, eu saberei cumprir - custe o que 
custar .e haja o que ·h.ouv.er - .eu ..saberei cm:nprir desafrontadamente o meu 
dev.er. ·E ;para ilem cumpril-o, nã,o poderei dei:1<ar de trazer, neste mome.nto, 
ao Senado a minha palav•ra de prot.e:s.t.u .contx:a as a.f.firmaç;ões inverídicas 
oom que o bonrado {)hefe d.a Nação se ext.ernpu em urna ·entrevista que 
forn.ec·eu a um dos orgão:s de publicidad.e nesta Ca,pital, entrevis.ta .em: 
que 18. Ex., invertendo fl. e<Videncia notaria dos factos por esses processos 
communs de contumaz hypocrisia política, quiz lançar áquella pleiade de 
patriotas, que se congregaram na notavel campaiFhl'l. de redempção nacional, 
que a justiça do ·povo ·denominou de ll"eacção· ll"epublicana e da qual foi um 
dos proceres o pr.eclaro ·Presidente desta easa, quiz lançar a essa .pleiada 
{}e destemidos batalhadores pela {}€(1;esa intransigente dos interesses vitaes 
da nossa Patria, qulz lançar a pécha de fomentadores de mashorca, dec!a-
rand·o que as convulsões da a:narchia que a•gitam o paiz de norte a sul da 
Republica -fora;m inspiradas por -esses campeões da Hbel'ldade brasileira, e 
ent-re e lles, principalmente, o seu glorioso chefe o 'S'enador Nilo Peçanha, 
cujo n<>me, cuja popUlaridade, cuja gloria constituem o mais ·terrível pesadello 
do seu corr:•petidor no uUimo pleito ·Presidencial . 

V<>u ler ao Senado, ·porque .quero ser profundamente justo, nos meus 
commentarios, as pa:lavras com que o .S:r. Presidente da Republica accusa -o 
eminente cidadão : 

·"A chamada 'Reacção Republicana, conforme o toque de re-
·bate do ·seu chefe, o candidato ·vencido na maior e no ·mais liv.re pleito 
eleitoral que se tem travado no Brasn (R;iswn~ teneatis) entendeu 

-sobreviver á pUigna encerrada, ·não para fiscalizar, como opposição, 
o que teria s ido legitimo e louvavel, a conducta do ·Governo, mas 
-com o fim inilludiovel ·de manter desperto o espírito de divisão e 
discordia, que as suas iniciativas anteriores •haviam tornado evidente". 

13rs . iSenadoFes, quando, na primeira sesSão do anno passado o Senado 
da. Republica -homenageava .a memoria de :Nilo Peçanha, •tive occasião de 
affh-mar, :fazendo-lhe o elogi<> que elle mer-ecia da nossa justiça, que ·eu havta 
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elâo nesta casa o mais ·moço dos seus correligionarios, mas com se.r o mai~ 
moço não seria o menos fiel no cumprimento do meu dever, na minl\;t de-
:voção ao culto dos nossos ele'V-ados ideaes paliticos. 

Venho, neste momento, já que as paixões 'humanas e os rancores ap 
odio ;impenitente não se -resfriam nem mesmo ao . contacto das lousas que 
se feoham aos grandes -homens, venho, neste n:omento, já qu!e a palavra 
flammejant€ ,(lo ·i-ncorruptível t-rtbuno não se póde fazer ouvir neste recintQ, 
quente de enthusiasmo, flammejante de justiça, luminosa nos seus scintil-
lantes ideaes de lib.er:dad~, ve!il,ho tra.zer ·a mióJil!h~ contestag·ão forma-l a ess8. 
assac;adilba o.ff.i.cial, mas tr.<l.l'el-a cp.m ·Provas nas -~;r.-ãos, -que não de servir 
de v:ergqn;h-a .e .à e -~tigp a e,ssas tr.istes aàplterações d.l!- ve:n:Ia\le. 

N~lo Peçanha, 1!-.o ,ter.m-inar a -cam_Panha eleitpral -e <LPós o sev esl!ulho, 
d.i-rjgiu uma carta .t;Lo -ei.JJão .Se~a.dor Francisop .Sá, &eu amigo pessoal, afim de 
faze.r a .S. Ex.. um ap.peJio .e:m prol da .fraterniza,ção d.a política b.rasileira, 
mu.ito ao contrario .da aHi.1~mação .ào .S:r. Presi.dente da ReJ')ubli.ca, de que 
1'0lle fomentava a àisAordia e a separaçãto entre os bras.ilei-ros. Essa carta 
eu tive .occasião de ~êr .nesl:<L casa .e ·me peD.mit:to -a liber;dad-e de ·l'eproduzir 
agora qs seguint.es il:op.icos: 

·"Mas, {e é -este o -Objectivo -desta carta, proseguindo nas consi-
deraçtíes •li!Ue fazíamos, na .semana ·passada, nesta sua casa), por-
.qu€1 é que ·nã-o se ,j-nicia o novo período pela s'lM!pens{io do estaCúJ de 
sitio, restituindo aos seus •lares e á dignidade da sua critica leaàers 
do jornalismo i:ndependente, ([Jela a?nnl)Stia e pela treabertura do ·Clu'b 
Militar~ • · 

Eu tenho para mim, ,q)le -s!'J uma ,larga poli.tica Q:e .e_~rmenoia e Q:·e 
apaziguamen:to .d::J, tamili~ ldrasileira, poderá consolidar -a ordem ·P.Il--
,blica e peqnittida tarefa QU.!LSi sobrehumana, hoje, -da ·r>econstrup-
ção fJnahce~ra (ia Nação. 

:CQJno tive opportunidad~ de dizElr a Yocê, ca-da dia me iàentW·co 
mais com as idéas das -gua~s '(alei ·ao .espírito liberal ,<!os Estados na 
campanba da presjdencia . 

Mas por ·isso ·mesmo, -p.or,qu€1 nãp h;t;v~mps de Poupar maiores 
desgraças a este paiz, eneerr.lJ,ndp a :Pagina dessa política de arroo,ho? 

Você, co-m .os seus amigos, porque ,não toma essa iniciativa ,a 16 
à e Novembro no Senado? 

Na impossibilidade, como a receberiam si de nós partisse? 
V~lho amigo e admirador . - N. P." 

Bem v;êdes, Srs. S.enador.es, que .esta car.ta do candidato esbul.hado era o 
seu .primeiro .gr.ito de c.onsciencia em f;JJvor d<t con,fraterni:mção da politiça 
brasileira. E S. Ex., -em li! de Novemb;ro, na y.esPer.;t da inauguração do 
novo quatrJennio, assim externava: "Não seria P.elo fac to da acintosa usur-
pação do .Governo, ou .de violenci[IS, qpe na(]a constróe, em !le.finitivo, gue 
devessemos, se no .campo das idéas .fosse:m .tr.a:vaQ:as as lutas no Brasil, ep.-
sarilnar as armas o.u .enrolar a b_::J,nd.eira .Que hasteamos (los esGombros da 
Constituição. Eu, pelo -menos, manterei .essa attitude, isolado que fique, des-
tinados :OS pOU!}OS annos, que me res.tam .de ·Vida, á OQl'a de Í·egeneração !'la 
Republica,, ao combate impesso::J,l, mas 0onstap.t_e á _política .de !JU.e, com cer.-
te~. f,ui c\lmplice .tambem: ma,s ,que v.i .e ol:)ser,vei no çop.t<J.cto Q:irocto que ·tive 
com .os .Esta<Ios e [IS multidões, ·.Q\le tap:to tem (lesser.vi-do aos -s~Us int_ene.sses". 

'Depois de fazer brilhantes consià.e~ações ne.sse .discurso, on!'le elle offe-
f<!l c.e substancioso programma .de governo, .ventilan(l.o llS · m!Lis ·import-antes 
questões ,políticas, .ec.onpmicas, finan.cei~as .e sociaes Q.U.e podem interessa,r a 
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nossa !Patria, S. Ex., espírito organizador e homem · de Governo, concluiu 
por estas palavras: 

"!Perdida, porém, pela !força a campanha da presidencia, nem por isso 
estão perdidas ou vencidas as idéas que juntaram cerca de 400.000 eleitores 
livres, a 1 de Março ultimo, sob a alta inspiração cívica do Rio Grande do 
Sul, com o valoroso esforço de Pernamb:uco, dá Bahia, do Amazonas, do Rio 
de Janeiro e da Capital da Repu.b!ica e do espírito liberal de toda a Nação. 
'Essas jdéas caminham". 

"A R eaccão Republicana não podia desapparecer com os ulti-
mes ·écos da ·campanha da Presidencia, por isso que ella exprime um 
estado d'alma do paiz, tanto lhe af>fligem os males e os descalabros 
da época; ainda a'gora ella sae dessa longa noite de estado de sitio 
para eleger, num pleito memoravel, o poder legislativo desta capital; 
a Reacção continuará. a se bater, àent1·o da ordem, pela reintegração 
dos destinos historicos da· IRepublica; desse primeiro encontro com 
as oligarch:ias reinantes, sentimos bem que o povo brasileiro, que 
se tin·ha como um grande paciente, anonymo, insensível e tutelado. 
reclama contra a interdicção que lhe pesa, se levanta e começa ~ 
comprehender que o Brasil lhe pertence; e havemos de trabalhar 
todos quantos temos as responsa.1:1iJi.dades deste regimen para fazer 
a nossa Nação m a ior ainda pelo culto da liberdade e de justiça do 
que pela extensão e pelas riquezas do seu territorio". 

Bem se vê, Srs. ,Senadores, que o preclaro brasileiro n ã-o podia renegar 
as idéas que lhe tinham conquistado os applausos da consciencia nacional, 
nem aba.ndonar os propositos de delfender os interesses vitaes da !Patria bra-
sileira; bem se vê que S. Ex. não podia renegar essas idéas, m as, ao contra-
rio. sempre fiel a ellas, aos seus nobres ideaes, continuar a luta , dentro da 
ordem, como S. Ex. affirmava, para a reivindicação das nossas mais caras 
liberda.de s e realizaçã-o da s nossas mais bellas aspirações democraticas. 

·Posteriormente, S. Ex. ·em outro discurso, !fazendo allusão ã, carta que 
enviã.ra ao Sr. Francisco Sá, jã, então Ministro, S. Ex. ainda se esforçava 
em um appello patriotico ás forças po.Jiticas do paiz, paTa que todas ellas se 
congrega ssem na obTa de pacificação nacional . 

.Como dizer -se, pois, senh-ores, ·que eram Nilo Peçanha e os proceres da 
Rea:cção Republicana aquelles que fomentavam a discordia e a divisão em 
o nosso paiz? 

Mas, senhores, se não foi essa nunca a lingluagem do chefe da Reacção 
Republicana, pergunto ao 1Senado: Quem foi que ilesta ou na outra Casa do 
Congresso teria desfraldado a bandeira da revolução, logo após a ascenção 
do Sr. Dr. Arthur Bernardes ao Cattete? Quem foi? 

O outro companheiro de Nilo Peçanha, o Sr. Seabra, onde uma só pala-
vra, neste sentido, do grande patriota, q ue neste momento curte as agruras 
do exílio pelo crime de seu devotamento á Republica, e cujo desterro na ca-
pit al da França é o teste~u.nho inequivoeo do aviltamento a que chegou a 
politica brasileira, que não permitte que um homem, como elle, carregado 
de serviços inestimaveis á Patria, possa viver no seu torrão natal, dando ao 
mesmo t empo, em compensação, o attestado solemne, para honra dos nossos 
políticos, de um homem que, encanecido no serviço publico, occupando as 
m a is altas posições em sua terra, leaàer do Congresso Nacional mais de 
uma vez, Senador da Republica, Governador por duas vezes de um grande 
Estado, e !Ministro de Estado, tambem por duas vezes, apresenta, repito, para 
honra da políti-ca brasileira, a sua honrosa e indi·ssimulavel poil:lreza? 



-265 

Mas quem !foi ent ão q·ue desfrald!Ju a bandeira da revolução, em vista 
ca. qua.l o governo actual busca justificar os seus attentados? 

Nesta Casa não >ha um s6 dos meus collegas da Reacção Republicana 
que tenha tido phrases que possam ser acoimadas de fomentar a anarcbia. 
em nosso paiz. 

Mas, .Srs. .Senadores, si não bastassem essas demonstrações ineq uivocas, 
bastaria que la nçassemos vis.tas .para o que se tem passado nestes dous 
ultimos a nnos, no norte e su~ do paiz, para que tivessemos a demonstração 
irrefutavel de que essas revoluções legitimas em que o povo do Brasil se 
levanta contra a dictadura actual, não são o'bras de facções politicas, não 
são procuctos de odios e despeitos partidaxios. 

L ançando os olhos para o extremo norte do paiz, vemos a deposição do 
Governador do Amazonas, exactamente o unico Governador desta região que 
suf.fragou nas urnas os n ossos candidatos. Não podiam, portanto, ser os Ie-
.gionarios da R eacçã.o Republicana que h aviam· de tomar as armas contra 
esse governo. para apeai-o das posições. 

Em .Sergipe, tam:oem ho uve deposição do Governador. Mas o proprio 
pro.cesiSo que J:á se instaurou veio trazer a convicção a todos os espíritos 
de qu e essa revolução foi obra de todos os partidos, na qual coflaborou o 
proprio Gove.rno do Estado, processo que terminou .pela denuncia de to·das 
as a utoridades da Republica mais graduadas e de tocas as autoridades es-
taduaes de maior relevo., excluído apenas o Sr. Graccho Cardoso, porque 
gosa de fõro privilegiado. 

No sul, vemos que o movimento que se deu em São Paulo foi chefiado 
pelo general I sidoro Lopes . 

!Mas, Srs . .Senad-ores, I sidoro Lopes nunca ülve com o chefe da R eacção 
Republicana qualquer ligação, creio até que pessoalmente não se conheciam, 
no momento da luta, em que pleiteavamos a eleição dos nossos candidatos. 
E u nunca vi o general Isidoro Lopes nos salões d-o Sr. Nilo Peoanha, mas lá 
encontrei sempre o Sr. General Rondon, que, com o ouro dos seus bordados, 
com o prestigio do seu nome, assiduamente ia á residencia do preclaro bra-
sileiro levar os protestos da sua solidariedade. 

O :SR . LAURo MuLLER: - O !Sr . General Rondon assume sempre a res-
ponsa-bilidade de s ua attitude tanto assim que elle fez declaração .pul:ilica do 
seu voto no u ltimo pleito presidencial. · 

O .SR . MoNrz SoDRE': - Assumirá sempre as r espon sabilidades das suas 
attitudes, mas o que eu quero accen tuar é que, ao passo qu.e o general Isi-
doro, r evolucionario, não era correligionario do Sr. Nilo Peçan'ha, o Sr. ge-
neral Rondon era dos mais decididos, dos mais dispostos, dos mais enthusi-
astas adeptos do Sr. Ni1o Peçanha, e que, na luta que se está travando no 
sul do paiz, coube a o general nilista suffocar uma revolução chefiada p or 
outro gene ral que não tinha Jaços paDtidarios ·com a Reacção R epublica.na. 

o' Sr. General Rondon assume, como diz .S. Ex. , a r esponsabilidade C.as 
suas attitudes. 

Mas o paiz ha de comparar os sentimentos altruísticos e humanitarios do 
General Rondon, que se enternecia até ás lagr imas, quando recebia, sem re-
tribuir, as settas dos nossos selvicolas, e a gala que ora !faz de trucidar, com 
armas brasileiras, os seus irmãos brasi1eiros, nesta ingloria guerra fratri-
cida. 

O SR. L AURo MILLER:- O S.r. General Rondon não faz gala disso . V. Ex-
não se·ntirá a situação m a is do que ene a sente, mas· está co-n victo do 
seu dever militar . 
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o SR . ·M-e~Iz .SoDRÉ: - Fique a S. Ex. a glor-ia de ser o i-nstrumento da 
vingança do Geverno c entra os seus !rmfuJs brasileiros.; 1i<Iue a S. Ex. a 
r<€sponsaibiUdade das suas attitudes e a honra .de, sendo urn dos com.panhei-
ros da Reacção Re>puibUeana, od'ferecer a sua .eSI'la.da de b'l:"avo militar pa,ra 
suffo·car movimentos revolucionario•s que o G-overno da Repu.blica d·eclara 
q_-ue são consequencia de suggestões sediciosas da mesn::a Reacção Repu-
blkana. 

·Mas 0 .que quero a-inda accenturur uma v.ez, com essas demonstrações 
.de evidencia i•r-rekaga.v~l, .é que o· ma-vime.nto re;volucionario que se es-
tende pelo .paiz nãe é obra de 'facções partidarias, sinão uma . legitima revolta 
d.a consciencia nacional. 

No R~G Gra:~ade do Sul, essa phalange denodada de batalhador.es intre-
p,idos q-ue ;l)egar~m em armas, .Cihefiados !Pele p·reclar.o. !brasileiro, que é 
u.a;na gWijia nacional, {) Sr. Dr. Assis BI,asH, não pertencia á Reacção. Re.-
pu):Jl.ical\la. Mui•to aG eo•ntrario, a nfuJ ser~m ·alg.umas J?iguras de grande bri-
lhantisrr:o que naquella questão se afastar-am dos seus chefes, .como ·attestado 
de }i,be,raJis~o .que reip.a n<J.queJlas ,fj}e,ira,s, a JJ,~o ser a,Igm;nas .dessas figuras, 
;todlo o pa;rpdo q1,1e :hoj,e se ,<~~ç:hl:l- em .a~·m.~s ,nos C<J.lnpos .do ;Rio .Grande .era 
l).dve;rsÚ.io do Dr. ~ilo Peça1.1ha. 

Co.mo dize,r-.se, pois~ S.rs. Sen~o.res, gue são os da R ,eacção Republican<t 
q1,1e faze;m a revoluç~o· no !Barsil? 

4o c.or,neçl).r este discurso eu disl?e que nu.nca a trib1,11.1a parlamentar 
tinha sido tão anciosamente esperada por toda a gen~e e.r.n J).9SSO paiz, como 
neste .momento terr,ivel, ~m que nas treva::; Ç.e sta escuridiio, a não ser 
a lgumas vozes que surgem isoladamente na mrugistratura 'f~deral, ·OOmo l,l.ma 
béta de luz nat; trevas D.e negro nevoeiro de densa tempestade, a não· ser 
essas v.ozes isola.da.s que honram a nossa nacionalidade, e oonst.Ltuem um in-
citamento a tooos os -l:utadores rpela caus ado ·Brasil, só nos resta esta tri-
buna par-lamentar, -rea.lrr:-ente oom méras f!ipprurencias de liberdade, quasi 
emmudecida :pela tolerancia suicida do pr{)l)rio Congresso, que permitte, que 
as vo.zes dos seus coHegas que 'l)rotesta.m contra os golpes .tla 4'orça, não 
tenham echo sinão no ambi.to estre-ito dos recin•tos em ·que ellas se fazem 
ouvir, aba,fadis pela censura àa -inquisição policia;!, que reputa crime de 
lesa-magestaoo a q:mblkação, .por qua!q.uer jornal, de discursos .pr.aferidos 
pelos -representantes da Nação, que no delírio, que no en:thusiasmo da sua 
loucura patriotica se aventuram aos perigos tle combater um. governo nefasto, 
q,\Je nã:o r.jlcua ~t('l tod(;l.s as tropelias; 'Governo .Q.ue se não .cóm de prender 
J)el))ut<tdos po.r p ·z:ocessos .((e lndignas .mys.tificações, que hão de ficar .nos 
fastos .díL ;b,j~toria ~~m~ 11:m indicio da nossa éppca; ' Gov,e:rl,lo que pren,de 
;Ele·pl,lt ados .na madr.ugaqa do d~a em que ~ev.i<J. .:;;e reunir o Congresso .em 
SeSI?áO ,Plena, e exacta~e.n:te !!;PÓS aquelJe ~m _q,ue' ·OS .jo·r,n;:tes annunciava~;p 
a reunião dos Senado-res e De.put?-Ç.os, .afim d;e se congrega,rem na o·bOO. 
pa.t.ri_otica .Çle f.iscaijzíLção (lo Poder Execu,tivÇJ, Wiflões ,estas· que só nã,o se 
P.&petuaram devido a intervenção -be.nefica .do actu al Sr. Ministro da Jus-
tiça .' E eu acc~ntuo isso. par~ Íouval-o, e louvo-o' ·para da~ testerr:unho sD-
lem,ne .de que ~s mi:pJt;:ts increpaçÇi~s J;J.ão ,obE)decf\m a i,ntr?-nsigencias .par-
tiqarW.:;;, ... 

0 ,SR. -C.\Iq:.ps CAvM.,C{I.N'l:I: -:- ~' j ustiça, .Çte V. Ex. 
O SR. :M.oNrz .SoD~: ~ .. . ,r.na~ qu? se tns;piram em .sentimentos de jus-

tiça, como ruffirma o nobre Senador. · 
O ·SR. BUE;N:o l?ftAN:I>.Ão: ~ E ~ão é vma vp:?: .isolada, pois representa D 

pensam~pto do Go:ver.no. 
O SR. 1\ltoNr~ SoDRÉ': - Folgo com a ·declaração do nqb;re ,Senf\dor. 



267 

o SR. BUENo 'BRAlNDÃo:· - S. Ex., o Sr. Ministro da Justiça, agiu de 
accõrdo com o pensamento do Governo. 

o sn .. MoNIZ SorlRÉ: "--'- Não erà úmà· voz isolada do Gdverno! Mas a 
intervenção se deu contra um actd ~rátícado P6F quem representa tambeiii 
a opiniãO do Go'Verno; interven(lãe {[ue se Hnpoz li cultúta motàl e j.m'idica 
do Sr. Affonso Penna1 portad<!r de um nome rico de tradições qus lhe nã.o 
permittem ,pactuar ·com esses desatinos da força. 

o SR. BUENo BRANDÃo: -v. Ex. não poaia elo.glat o Sr. Mfonso F'enmo. 
sem estender esse elogio ao prO!IJrio G~l'verno. 

o .SR. SoARES nos SANTos: - ·Mas a policia 'Prende e o Ministro solta. 
() .SR. 1\!1:-oNrz SODRÉ: - Quero que m~o dl.ga o nobre .Senador: si eu não 

posso louvar o Ministro sem louvar tarr.bem o Governo, como poderia. cen-
surar a acção da polic ia seni censurar a acção do Go'Verno? 

1Setá, •porventura, que a policia está, contra o GóvernD? Si, porventUn!; 
como diz a representante de Minas, si o Sr. Affonso .Pértna tepresenta o 
pensamento do Presidente da Republica, oppondo~se ás tropelias e abusos da 
policia, então essa policia; ni1o representa o pensamento do Chefe ·da Nàção. 

Estas di-scussões teem, pelo menosl a vantagem de, na,s tfevas ue tantas 
mystifkações, fazer surgir alguma restea de luz, que servirão de elemento 
historico dessa .triste época que atravessamos. 

O .SR. BARBoSA LIMA: - As autoridades que ef:fectuaram estas prisões, 
de dous ,parlame ntares que se aptesentararr: como tae:..s, eram <lelegadDl! de 
policia. Tinham, portanto, bastante responsa.bi!idad!e e imp.utabilidade para 
serem envolvidos na expressão geral --' memoros do Governo . 

. 0 SR . . !BUENo BRANDÃO: - Não se apresentaram COIIllO taes esses parla-
mentares. 

O SR. PRElSIDFJN~: - Obse'l'Vo a V . Ex. qUe estâ terminada a 'hora <!es-
tinada ao e~pediente. 

O ·SR .- MoNrz SoDRÉ: - Peço a V. Ex. que cO'l'lsulte o Senado si me 
concede 10 minutos I'>ara terminar a primeira parte do rr:eu .discurso. 

O SR. \PREJSIDENTE: - O Sr. Moniz Sodl'lé requer !P'I'O·rogação da holl'a do 
exped•iente lf)Dr ·10 minutos. Os senl::.oi·es que concedem a proi·ogação, qUei" 
ram leva,nta<r-se. (Pausa). 

Continua com a ;palavra o Sr. Moniz Sodré. 
() SR . .MoNiz 'SoDRÉl - Mas, Sr. Presidente, dizia eu que se r eàlniente 

a autoridade que effectua essas prisões não representa o ·pensamento da 
Governo, elia praticou uma exorbita.hcia de poder ... 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Ninguein a·ffirmou isso. Não affirmei qilê 
não representa v a o pensamento do Governo. De urr:a a:flfirmativa não pódé 
V. E x . ded1:1zir uma negação. Affirmei uma cousa e n i1o neg.a.rei dutra. 

O .SR. MloNrz .SoDRÉ: - O facto é que Deputados foràm presos pbr ã:u• 
toridades policlaes e b Ministro àla Justiça :manidou soltal-ós, d·eclaranàõ 
que não estava de a·ecôrdo com estas prisões. 

O .SR. BUENo BRANDÃo: - DeP<)Ls. de conhecida a. qualidade de Depu-
tados. 

O .SR. MoNiz SoDRÉ: - E' claro que si essas autOridades não traduziam 
o pensamento do Governo e, se não tradilzinv:o esse ·pensamento, praticavam 
um acto de tal alcance, ellas -coninietteram urr. criine, nãó só erh face· dõ 
direito, -como aimla em iface da confiança qm~ dêvia inerêcer ao Chefe da 
Nação, e a consequencia 1mmedlata e indissimula.vel dessa sitúa\Jão era éei"-
tameiLte a d emissão immediata, a bem u·o S'e{'Viçn .publico, do i:un-ccionàlismo qUe 
exorbitDu .tanto das suas funcções que por maiores que sejam as pàixões po~ 
·uticas do momento, o •ptoprio Governo nãl3 quiz encampar a responsabilidade 
.do seu a c to. 
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o SR. BUEN-o BRANDÃo: - Quando V. Ex. conhecer a verdade não ha de 
fazer tal affirmação. 

O SR. Momz SonRÉ: - Eu con'heço a verdade. Sei' que os Deputados 
não só allegaram a qualidade de re,presentantes do .povO' ... 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Nã-o no momento em que iforam d etidos . 
O SR. iMloNiz SomUll: - ... con:o se mantiveram em attitude que muito 

honra um representa,nte do povo. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O recon'heclmento o-u identificação dos dous 

dignos Deputados não parece que fosse um problema tão difficil quanto, 
por exemplo, a inv€st1gação da paternldaae. (R~soJ. 

O SR. 'MoNrz SonRÉ: - Mas, sen-hores, longa seria aindla a mln·ha dis-
sertação em commentarios a esta triste entrevista com que o Sr. Pre-
sidente da Repuibllca ainda. uma vez sunprehendeu a Nação. Não quero 
occupar o tempo do Senado que deve ser preenchido com as eleições das 
suas respe·ctivas Commissões Permanentes e como não poderei encerrar o n:ou 
discurso na sessão de hoje, em•bora com a prorogação regimental, peço a 
V. Ex., Sr. Presl·dente, que me mantenha a palavr!l. para o ex:pediente cfu 
sessão de amanhã. (M1~ito bem; m1tito bem). 

S-ESSÃO DE 12 DE ML4.IO 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, ao interromper, hontem, pelo 
adeantado da -hora e por ter esgotado a ,prorogação que me fôra gentU· 
mente concedida pelo Senado, as rr.inhas considerações a respeito da entre-
vista que o honrado Chefe da Nação concedeu a um dos orgãos de pu-
blicioade desta Capital, eu demonstrava, com exuberantes íP~·ovas), decor-
rentes da evidencia irretorquivel dos factos, a invera'Cidade da affirmação de 
S. Ex . quando havia declaradlo que esses movimentos revolucionarios, por 
S. Ex. acoimado de anarchicos e mashorqueiros, haviam sido insuoflados pelo 
chefe da Reacção Republicana, o .preclaro brasileiro, Senauo-r Nilo Peçanha, 
e por aquelles que se mantiveram fieis aos grande~ i:dcaes J) :)litlcos, que no~ 
reuniram na grande obra de reivindicações nacionaes. 

Demonstrei, então, que esses n::.ovimentos de r'31.cç:ão contra. a dieta-
dura que nos avilta não são obra de uma aggremiação política; n ã o são o 
fructo de odios ou dt' despeitos partidarios, mas, ao .X> ~tr.rlo, elles tradu-
zem a revolta legitima da consciencia nac.ional, generalizada de norte a sul 
da Republica, como um p·rotesto solemne contra essa ,política de vinganças 
e de odios que tanto tem arruinado o Brasil. E e·ntão, eu accentuava, como 
demonstração da n::.inha these, que os movimentos que se deram ·no Ama· 
zonas, em Sergipe, em S. Paulo, no Rio Grande do Sul, nenhum delles 
tinha por chefes .personalidades mais ou menos liga-das .por laços de solida-
riedade política com os _proceres ·da R eacção 'Republi-cana; muito ao con-
trario, qll.lasi, tocros elles se haviam collocado ao lado da candidatura do 
actual Chefe da Nação . · 

Aq•It mesmo, na Capital da R epublica, a conspiração que o Governo 
annunciou haver sur.prehendido em o-utubro ultimo, füi dito- chefiada pelo 
commandante Protogenes Guimarães, que toda a gente sabe foi um dos mais 
leaes, dos mais dedicados defenso-res da can·d'idatura do Dr. Arth ur Ber-
nardes, um dos baluartes para a sua ascenção ao Cattete, militar que :!::.onra 
incontestavelmente a sua classe, -pela série de serviçüs que vem prestando 
ao paiz e que foi elogiado por todos os governos da Republica, inclusive pelo 
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actual P.resi&ente, cujo Ministro da Marinha lhe manifestou os seus francos 
e justos louvores. 

Podleria ainda, como prova do meu asserto, lembrar ao Senado que essa 
mesn::a brilhante c·ampanha parlamentar que ·se ürganizou na Camara dos 
Deputados co·ntra a a;.olitica do a;etual Chefe da Nação, toda ella é composta 
de antigos correligionarios de S. Ex. · 

Aqui, no proprio :Senado, nem todos que combatem a acção desastrada 
do a1ctual Governo são remaJilescentes da iRea:cção Relpu!}licana. Barbosa 
Li~a, Lauro Sodré, nomes de maior relevo e que o·ccupam logar dle honra 
na primeira linha dos mais -nota.veis dos nossos republicanos, foram ade-
ptos da candidatura do Dr. Arthur ;Bernardes, s6 delle se afastando para 
nãa mentirem ao seu passado de fiel devoção ao regi-men, que elles tanto 
ajui!aram a implantar no Brasil. 

Vê-se bem por .tudo isso que a revolta que o Ohefe da Nação tem [pro-
vocado pelo-s desatinos de uma politica tão fundamente contraria aos in-
terel'ses vit:aes do paiz, toda ella é uma vibração intensa da alma n acio-
nal e um protesto solemne contra a ·confiscação de todas as liberdades que 
constitueJn os primores e os pofi.mordios da ·civilização humana. 

Mas, :S. Ex. dtlz ainda nesta entrevi»ta a que res·pondo, e o di·z com 
essa sim•plicidade adoravel de um martyr, que nada mais tem feito do que 
de·fender-se ·contra as aggressões de que é victima! ! e exclama, com a in-
genui-dade seraphica de um eherubim: "desaJfio que me apontem um s6 acto, 
err..anado de meu .governo, excitand\o a re.beldia". 

Mas, Srs. •Senadores, é spossivel que as paixões políticas, as vertige::J.s do 
poder perturbem de tal !1'6rma a consciencia dos homens que elles C·heguem a 
perder do todo a sensaÇão da realidade das cousas, .cegos a evidencia dos 
factos, á significação as <Circumstancias que os envolvem, i[Jara fazerem 
affirmaüvas destas, ·que revelam, quando sinceras, o profundo desconheci-
mento do mundo em que vivem e a falta absoluta da corntprehensão cl!os 
acontecimentos que se succedern, desencadeados pela sua pro;pria acção? 

Pois o movimento revolucionaria de que se queixa S. Ex. não surgiu, 
pela prin::eira vez em seu governo, em julho de 1·9·24, quando S. Ex. já tinha 
quasi que es-gotada a série de attentados innominaveis que revoltaram a 
Nação? 

Pois não é certo que o .Sr . Dr. Arthur Bernardes subira ao poder sob 
o amparo e a protecção dle um sitio sem precedentes em nosso paiz, .po.is 
era a P•rimeira vez que entre n6s se decretara a suspensão das garantias 
constitucionaes, estendendo-se de um a outro quad.rien'!liü? 

Pois não é · certo que era essa a primeira vez ainda que a data glorio-
sa da proclan::ação da Republica seria festejada, como uma ironia dos mãos 
destinos do Brasil, com a suspensão das garantias maximas conced'idas pela 
Cons.tituiçã.o da Republica? E S. Ex., assumindo o poder ·pelo sitio, e com 
o sitio e para o sitio, não é ainda certo que o prorogou por mais doze me zes 
a fio, até 31 de dezemhro, como um attentado ás :prerogativas constitu-
cionaes do Congresso, que S. Ex. considera uma lllléra c·b'ancellaria do 
Cattete, attentado que, em cond•ições muito rr:enos condemnaveis, já havia 
soffrido em 1·914 a profligaçã.o de homens d·as maiores responsabilidades em 
nosso re.gimen? Nã(} era essa ainda a primeira vez que no Brasil se de-
cretava um sitio por um · periodo tãc longo ? 

Mas, por que S. Ex . ,prorogava o sitio at'é 31 de Dezembro? 
Elle mesmo diz: "quando assumi o Governo, os r&voltosos se achavarr .. 

entregues á Justiça; achei .prudente por isso prorogar por algum tempo o 
estado dle sitio que e·ncontrei". 
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Ed!!> ahi, Srs .. .S.eB<ad<J.Fes. o S·r,. PJtesideBt~ da; Rep.l:llbli-ca. eo.ruf,e:ssa, que 
'decretou o sLÜo, nã.o porque tivesse receio de movimentos r-evoll!l<!ÍG<Ba:Fios; 
.não popquek tLvesse de suflfoca-F u,rna.- in-su.r-re~ã<Q· qu.e puzess~ a . Patr.ía em 
peri.go;, ma'S •porq.uf.l. j,ul..g,a.va. •Pl'lld~n.te · ma.ntel.-o, deso.e q,u.e _ene!Miltr-âlr<!> Eeve-
I.ucionarios . entregues á. Justiça-~! Eà<i1'ican.t-e, seahoPes;! 

Desafio a todos os defensores do Governo para· que me apontem um uni-
Co paiz do m•u.ndo,. entJ:e es mais atvazaàos, e, entPe a;quel1es mes-mo• !l!:ute ac-
ceita.:rn o si>tio preverutivo, q,1ae me apontem 1:1m· unico- paiz. do m.und0 em. q;us 
se- decrete. o. sitio- pal'a apuFaF r:esyGRSabiJ.idades cri<J;l'ÜE.aes·. 

Pois não salta aos. olhos de toda· a gent-e-que é exaetarnente :nessa p-hase-, 
i;J,Ue· suee;.ede aos moviment-os aFm-ados; ne.ssa;. phas·e (;!ae se impõe a s'Us-pen.-
síW do s-itio, si. porveR.Ü1ra. elle e:x;i<Sti!a? ~uem nã0· sabe que senà:o· u.m dog,rna 
universal a garantia ampla da defesa aos aec1:1<sados, to·do• e· {!J.uaJq·uer· pi!o·-
cesso que seja. feito com- a suspensãJo das frã.miJ.Úias• constitaeioR.aes, toEfo elle 
é visceral,. é· substandalmente nutlo? 

Que p11ocesso p6de ter valiàade em materia cr-iminarl, si os• ad;Vo.gal!Ios. re·-
ceiam todas as viole:ncias com q,ue o sitio os a.mea~. si• as; te.steml!mlhrns c-e-
põem sob a ).3J.:essã.a. do m.ed'O· e· a peFspecti<Va. do es·pa>l'l.camel'lta e à:@ ca'l'ceFe 
e si. os propi'ios juizes teem deante àe s~ a ).3·ossibiif..iid'<l!d>e de. prisão ímrni<rtente? 

·Mas,. si é verdade -que & estad-o- d'e· sitio havi'a sido à"ecreta:do parllí a Ca:" 
pital da Rep.ui)}1tca,. com esse propos-itO' pepvers·o· de c11eau um amhieRte' 1lavo•-
r-a;;vel á oppressã.o; afim· de se estolilquir p·el:JJ •ferç_a a -condemn:açã01 dos: a:c-
cusados, não é menos certo que o. sitio foi dee11etruàq para o· Estado do Rio 
oe JaReii'o com peRsamentGI d.uplamente cr:imt:m:oso à€1' se atten.f:aF c'dntra a 
au.tol'l-Q.mia do Estad0 e desEesJ;leitap a . seRtença. di<> Sul'J<Femo\ T:rtb·l!l!mut Fe-
dera l. 

Quem Ignoua .que· fei lo.go. e:o ini·cio· do Govern& de S· .. Ex. q'Ue se {!'eU: 0 
caso· da. inte1'v:ençã0 ncr •Esta:de· do Rio (te• Jam:ef<re; com o desr·espe•i'to a:cin:toso 
á. urd·em de Jw.beW>•-'ror.pu& d\J' Supremo TFibunal Federa>! que· .gara>nti'à ao 
Governador, eleito· a posse d'0• catg;o· dJuPante & q,mi,d.lrien:nfe·? 

ü Sa. .. JÜAQl!PIM MoRElm~ : ~ E • que foi r-'espei.ta:d'e•. 
0 ,s&. MoNizr ISIDDREI: ~ iDesrespeitava-s·e· a: sen1ieri•ça: de· habeascco'r'pus, e 

se i-I:npyn<ha. aO" 'llr~bl'm.arl aJ swpre~. lw.m•il-ha~j·iiJo de' ver o· seu p'roprio P'r·esi-
dente declarar que elle havia sido respeitado, na mesm-a <época em que se 
depunha o Governador POl' elle 'prot-egido· e se· nomeava para 1á. um: inter-
ventor ... 

.O ·SR'. JoAQUIM M·ORJDIRA: - · De-p.ois. de• abandonado· 0 • I'Jalacl0> .. 
ú Sk MoNIZ: 1SoDFID': - ... nomeava-se par-a lá! umt i·Rte:rtvento"t· flálti'a-

se uma intervenção no Estado sob- p~etext0• de dual:idade de g.overrws\ quan-
do é i:r.o~ão .con1q.ueira,. comezi:nha do' -nosso DireitO> Cbnstitucienal., qU:e as ín'-
tervenções s6 se p.ouem fazer:,, para resol!Ver eaJsos de dlllplicatas• de• Jil'ed'el', 
por acto exclu.si:Vamen.te do' ICongr,esso, con:f\orm-e wlifi·r:mava, d'isc1llitiru e· de-
monstrava, nesta Casa,. o SI'. João Lui.z Alves, e Mtnistlro d:a Justi~al· d!o p'l'e-
prfo P'residen.te da RepUibli.ca ... 

Nome.ava"se um· inte•ventor,. <'l;ua·ndo a:inda o SF. Jo·ãJry ll.udz. A\l.ves: tfecta-
rava, ~m discussão· memorave1 no· .SenaG:{T,. q,Jue 31 figura jutiidij:eru do• fnter-
v.entOl' Hão existe no meca.RJ.sme· cens.titlicional• uo' pruiz ... Nãe> ha ú.:m •S0· ce'rl:~ 
stitucíonalista que s.usteBte - · e'l'ltl'e aqu:e1l'es' ~ue, af:f\i'l'Jlla.ni• a eoo'iist'ért>eia:- con-
stitudonal dessa entidade juriddea - Rãi<!J há. Ulm: sé' <Jlil'e' sus<tléFfte• :tlãO' ser d'a 
competencia e'lwLusLvas, ·do· IP0deu Leg:isla.tivo a , n:Orn'eaçã0 u'O intet.Ven~e'l', por-
<I.Ue exc.ederia a. tGdos Gs abs-ar-d{)·s attrtlD~hr-se a:<Dl P.resid'ént'e' à'a! Re~blica 
comJ)_etencia. f)ara. creaF loga-re&, fixar. V-eReil!1llreRtos;. sem. s·er- pot'· dij's'J'>os!Çãle•, 
ou, pelo menos, por uma autorização expressá, do• Con:gr.t>Stro. 
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:0 SR. JoAQUIM .MoREIRA : - O proprio -Estado do Rio de Janeir o já tev~e 
-o interventor - o Sr. Almirante Balthazar da ,Silveira. 

O ·SR . .MoNiz !SooRE': -.O E stado do Rio de J aneiro nunca teve interven-
tor nomeado nas c-ondições do caso presente. 

O SR. JoAQUIM .1\'[0REIRA: -A -cul•Pa é do Congresso. 
o SR. ·.MoNrz ·SooRE': - Não .ficaram ahi as tropelias qUe incompatlb!l!-

zaram com a Nação o (Presidente da R epu.bli.ca. Neste mesmo anno de 1923 , 
aob a atmosphera de onum•bo creada pelo sitio oppressivo, votava-se a loi 
rontra a imprensa. Não era uma lei de imprensa: era uma lei contra a im-
prensa, e, em termos tão rigid-os, que o senso mora l do paiz cognominou- a, 
logo, de lei infame ! L ei, em que se prescrevia a invio'lwbilidade do Chefe ua 
Nação, considerando. qualquer a;twque á sua ~)ess-oa -c-omo crime de lesa-ma-
gestade, em um regimen constitucional, ·em que o !presidente da Republica 
é, p or ex;pressa determinação da .Magna L ei do Paiz, o responsav·el directo, 
immediato, por todos os actos do Governo . Em um regimen ·constitucional, 
em que o Cheife da Nação· póde ser accusado, con demnad-o e destituwo Llu 
poder pela acção conjuncta das duas Casas do Congresso . 

.Mais a inda! L ogo avós, vem o attentado, a in da mais monstruoso, da in-
tervenção da Bahia! Era a primeira vez que se decretava , no Brasil, um 
sitio, sem precedent-es em toda hist'Oii.a do mu?tdo -culto, sitio con-
tra as autoridades constituídas! Sitio preventivo. clandestino, para 
.depor o Governador legitimo e collo·car no poder um cidaC.ão absolutamente 
incapaz por inelegil:lilidade politi'ca e pela falta de cultura moral. .. 

0 .SR. PEDRO· LAGO: - Não apoiado, .Muito digno. 
o SR. MoNiz 1SooRE':' ~ ... e que derrotado estrondosam ente n as urn""· . . 
O SR. JoAQUIM .Mo-REIRA: - V. E'x . es!Já prova ndo !l contrario . 
o ISR. MoNiz ;SoDRlil' : - . .. nem s i quer foi r econh ecido constitucionalmen-

ie pelos poderes legitimas do Estado . 
O .SR. J -oAQUIM MoREIRA: - Res· non verba ! 
O Sa . . MoNiz !SoDR!!l': - R es n.on verba ! Pois concito V. Ex. a ser <.!o-

fensor do Governador da Ba!hia, quando levantarmos a voz úe -coml:iate u 
tro-uxerm-os provas documentaes das nossas justas asserções . 

Mas, neste m-omento, eu prosigo acce.ntuando que o- siti:o da Bahia n~o 
te.m precedentes na ·histeria do Brasil e nem similar em qualquer parte do 
mundo. Sitio contra as autorida;des constituídas ! Sitio danldestino ! Sitio 
decretado sob o pretexto de dualidade de pode r, caso este que só póde ser 
resolvido pelo Poder Legislativo. 

Por todos esses actos, Srs. Sena;dores, não estão ahl, em vlctorlosa re.'>·· 
posta. á per.gunt.u de S. Ex? "desafio- 'J.Ue m e apontem um só acto, emanado 
elo meu governo, excitando :;t, rebeldia". 

E foram esses os unicos? E o supremo vexame da missão ingleza, qu., 
bastaria só por si para despertar os melindres patrioticos de toda a Nação, 
em uma revolta unanime de dignidade e de •brio ultrajado? E os escandaJ.os 
no reconhecimento dos ·poderes, na Camara e n-o Senado, em -que se deu 
a exclusão acintosa de candidatos tão- estrondosamente eleitos que só pela 
nesga da inelegibilidade po-deriam ser ex.cluidos? Foi essa tambem a primei-
ra vez que a R epublica organizava uma Camara unanime, que n o ·rmpe~io, 
só se verificou uma vez unica, pela abstenção do pleito, caprichosam ente 
~eita por um dos partidos, mas logo dissolvida pelos escrupulos constitucio-
naes do Imperador. Camara unanime, exactamente quando mais vivas eram 
.as paixões p oliticas e mais profundas as dissenções dos partidos. 

E a ameaça da reforma da Constituição, para o fim conif'·essado de res-



-272 

tringir as suas franquias e Hberalidades, que o Chefe da Nação reputa. in-
compativeis com a cultura da nossa raça e a indole do nosso povo? 

!Precisarei, acudindo ao desafio de 18. Ex., .citar novos factos? Cada um. 
desses não bastaria para justificar uma revoluçã o em nome dos interesses. 
supremos da Republica? 

Não ailudirei aos outr-os attentados que vieram após 5 de Julho dp anno. 
proximo il'indo, entre os quaes avulta a ·celebre· lei so,bre a competencia para. 
o julgamento dos crimes poliücos. 

Ha um ponto ainda nesta entrevista, .que será, em tempo opportuno, ob-
je_cto de uma analyse mais demorada. E' aJQuelle -que diz respeito á concepção. 
erronea e estreita sobre a amnistia. 

Mas, o S-r. Presidente da Republica faz um appello , nesta entrevista, á.. 
opinião <'!e Ruy Barbosa, e diz -o seguinte: 

"Chegou o mo-mento de escolher, como disse Ruy Barbosa, entre-
o direito e o crime. pu fazemos que a lei prevaleça ou mergulha-
mos na disso1ução social. A lei não foi feita só para -os pequenos 
nem só .para os civis. 'Dem que ser obse rvada ·com a m esm a fideli-
dade, com a mesma inflex1b'i!i-dade e com o mesmo espir:to igualita-
rio, se quizermos que no Brasil a democra cia não seja uma f-o-rmu--
la vã e a i.gualdade dos cidadãos perante as leis um escarneo". 

Pois bem, Sr. Presidente, já que o- Sr. IPresidente da !Republica se co!-
loca sob a sombra protectora das id-êas do glorioso brasileiro, _ veillho trazer· 
ao Senado os seguintes co.nceitos do Sr. Ruy Biar-bosa. 

Veremos então de que la do está o direito, de que lado está o -c-rime. 
:Qizia S. Ex., antes da proclamação da Republi-ca: 

"A resistencia popular -que encerra sacrificios e perigos é o ta1--
meiro dos deveres civicos, a ntes de ser o mais alto dos direitos con--
stitucionaes. Para que a palavra da revolução, poi'ém, se eleve de 
uma bocca insuspeita., <fallará por nós o servidor leal da casa de Or-
.leans, o duque de \13-roglie: " Desappareceu então da terra dizia elle-
em 1823, 'IJrofligando o absolutismo hespanhol, o direito da resisten-
cia á tyrannia? Bem sei que esse direito delicado e t errivel, que· 
dorme ao pé de todas as instituições humanas como a sua triste e-
derradeira garantia, não se deve invocar impunemente. Sei, como 
ouem mais o souber que, Robretudo ao cabo de grandes commoções. 

- :po!iticas, a prudencia recommenda não o levar incessantemente aos. 
ouvidos do pov o, e deixai-o e nvolvido em um vêo, que só a necessi-
dade tem o direito Ç!e erguer. Prompto estou a calar-me; com tanto,. 
porém, que não pretendam constranger-me a declarar que esse di-
reito não existe. Cederei, sob condição de não quererem obrigar-me· 
a apporovar, pelas minl;las palavras, a tolerar, pelo meu silencio, a 
sellar com o sangue de meus concidadãos maximas de pura servi-
dão. :Porque, a:final, esse direito de -contar cada qual comsigo mes-
mo. e de medir a obediencia segundo a justiça, a lei e a razão; esse· 
<lireito de viver e ser digno da vida é o patrimonio commum a todos-
nós; é · o a.pana;gio do homem, que saJhiu livre e intel!igente dãs mãos 
do Crea.dor; e é por existir, imprescripUvel, inexpugnavel, no inte-
rior de cada um de nós, que existe collectivamente na sociedade. 
nene depende a honra da nossa especie". (Ruy Barbosa - Quéda d;n· 
Im.perio, tomo '1. 397). 

E Ruy Ba rbosa, tem·pos -depois, assim se externava ai:nda a respeito oa.s-
revo1uções : 

• >Isto de imaginru· que um homem, ou um povo se arreceiam de. 
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-I!Ombater mãos governos, porque os mão sgovernos lhes revidem 
-.:om o seu costumado "pega os revolucionar-ias", essa ii:Jobagem 
'Passa a. marca da idiotia. Ao seu aqui deZ rei, vamos oppondo o 
l!>Osso aqui da lei e o nosso a,qui· de Deus. Ponque, onC.e estiver a lei, 
1Deus está, e onde com a lei esteja Deus, ahi estará, certo e certil~

"'imo, a razão, o direito e, mais cedo ou mais tarde, o triumpho. 
Deem-me embora vóz de prisão como revoluciunatio que, em sa-

bendo· não o ser, vou para ahi avante, encolhendo os hom'bros, tJ 

dando cada vez mais que fazer e que tfal1ar aos berreg.adores. Avan-
çar, avançar tanto mais, qua nto mais ·cresça a grita! Recuar, outro 
officio! isto é .q'Ue nunca. 

'Revolucionarias! Revolução! Mas quem são deveras os revolu-
cionarif)s? Onde ~tá de ofacto a revolução? 'Definamos as palavras 
e acabemos de uma vez com as tretas dessa entonada paspalhice. 

Nessa!:; duas -palavras accommodadas como as costumam accom-
modar a seus interesses os inventores de revoluções e delatores dl) 
revolucionarios, jogam elles com um sentido erroneo e maligno, aG 
qual as torcem da sua accepção natur al e justa. E' o. senrt:ido insidio-
so e perverso·, em que se dizem revoluções todos e que.esquer movi-
mentos de resistencia dos povos aos governos. Em reagindo, povos 
contra gocvernos, os revolucionarias são logo os povos, e as victimas 
da revolução o governo. As mais das vezes, opor<ém, não ha tal. tAs 
mais das vezes o que occorre é o contrario . As mais das vezes aa 
revoluções do po.vo são a:penas co;ntra-revoluçQes o~ostas á!s re-
voluções dos governos. O governo estava em revolução. O povo () 
obriga a sa'hir da revolução para a ·ordem que elle desertára. 

Pouco rmportará mesmo .que não se vejam armas nas mãos dO 
.governo, e a ellas recorra o povo. J á se sa;be que o governo é uma 
entidade armada, e o seu armamento em-bora não appareça, actua 
muita, vezes, aind::t sem apparecer pela mér.a. Aciencia de que exist(t, 
e de que surgirá, mais momento me nos momento, em se necessi-
tando. 

Para ·derribar a Jegalidaüe, o poder nem sempre ha mistêr de er· 
guer a espada. ·iMas, si a tiver derribado, ainda que por simples de• 
ereto, com as forças recolhidas a quarteis, natural é que, para a 
restau•rar, seja obrigada a Nação· a se f!!perceber e m.unieiar com os 
meios de luta, em que seria, provavelmente, esmagada, se entrasse 
inerme. Ahi mesmo, logo, é o governo quem, com a resolução de ras-
gar as •leis, impõe ao 'POVO a contra -revolução de o bater". 

"Nesses casos poderá succeder •que, a pparentemente, seja o povo quem 
accometts. e o poder quem se abroquele. Mas, n a r ealidade, então, é o povo 
quem se resguarda e o Governo quem ata-::a. . Porque este, -dado o golpe do 
seu acto, desarmado mas subversivo, agL:.a_r da que o povo deixe ver como se 
•haverá a·cceitando ou repellinodo o jugo. De sorte que, se o povo o rechasse. 
e. para rechassar, vae até ás armas, não é elle o aggressor, mas o a,ggredido, 
nem o Governo é o aggredido, mas o aggressor. 

Onde eSitá, pois, a illeYolução? e que é a revo-Lução? 
J.uri:dicamente, revolução é a destruição da o.rdem . Mas também ju;r:idi-

oa.mente a .ordem é a Iei. L,ogo, jUJrlid~oam>erute, ma destruJ.ção da lei é que 
com;;iste a ·revolução. 

Revolucionarias são os que se revo~tam contra a legitim·a autoridade. Mas 
a autO<r!iodade legi·tima é a auoo'!'lidade l·egaà . ·Mas, ainda, a aurt:oridfl!de ~egal é a 
.que obs~va a lei. Logo, se a autoridade não g·uarda a lBi não é Jegi·tima . 
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L()go, €iill não sendo legit1m.a, não serão revohldonarios os que contra ella 
se levantarem." 

O SR. ANToNIO iMONIZ: - P1'lorece que ·essas ·palavras :tloraan e-scrtpta.s Palfa 
a acrt:uaHdade. 

O iSR. MONIZ •SODFlÉ: - "O direi·to .á •SUJbmis-são .dos :povos cessa, nos go-
vernos, onde cmneçar, poa· elle.s, a tro·ca da rei em arbiltrio. O de<ver de obe-
àiencia aos govm·noo -e:x:pira nos povos desde que os goV'ermos mudam em 
regi,men de if.orça o regüJmen da legaillidad-e. A uswrpa.ção de uma autoridade 
que as leis não lhe ruttr:ibuem deslegi·tiiJna o pO'der. 

Ora, o podea· il!egiJtimo é, de sua natur.wa, um •P,()der revoluci.onrurio. N~Stl 
poder enca:rna a revolução. Re:l'olucionarios, com.o ell-e, são, •pvis, O'S que se 
põem da sua parte. Os .que o embalrgam, os que lhe des()!bedecem, os que tra.-
bal·ham pe1o redu~r á im.potenJCia, esses é .que são os vendiadeiros =nserva· 
dores, lidando, C()IllO lidam, por manter a ordem jurídica, amniquilada ou aba-
lada pelo g;overn,o -rebeldoe ~o diireito." 

0 SR. ANTONIO MONIZ: - E' o caso aotuaJ . 
O !SR. MoNIZ SoDRÉ: - "-Nos reg.i.mens de outr 'ora. o principio legal esta"" 

no di•reito divino dos reis, e, ante essa legalida<Le, revolu.cionarios eram os qu" 
contra elle se insU'rgiaan ·pela lilberdad:e dos ,po·vos. lR.eVO:luçõ:es vinham a ser, 
pdis, a de 17'76 :nos ·Estados Unidos, a KlJe 178·9 na J!'.ran(;.a, a de 1&2-2 no 'Brwsll. 
BOO'C]ue todos e~ mo<Vd.me.ntos d!epuzeram a soberania dos princtp·es, que etra 
o direi•to legal desses t'€JIIlpüiS. 

Nos regi.nrelbS de 'hoje, .ao ·acmlta.'ario, o priflk!iplo legaà ~tá na &()tJerama. 
dos povos, na >Soberrunia das ,nJa~ões, que .Deduz os .goveDn,os a S€ol"V1.dio-res a·:,us 
nações; a instrurnentos da vontade dos ,povos. Mas a. vontade '])op.uJ.ar, a so-
berania. n 'a.Cional fa,J.ha e se define, e se decreta mediante as constituiçõ·es de . 
que os governos mo méros· executores. 

iP.ortanto, senohor:es, .quanido os gover.nos abe.m-am das Gonstiltuições quu 
são a carta da sobei13JI1~a dios povos, linnlitad.a pela oCIQ,nsdencia de1les mesmos 
e peias normas sur>,er1o:res da juiSiti~ que !J1'a al1.11Il1Íam, .quanJdo os governos 
de servos se arvoram €II11 .o,pp·ressooes dos pw.os, a rea-cção dos povos c-ontra 
os gov-e.rn()s não é re<voiução, mas reconstituição da Jega lidaJde, e os r evolucio-
nario;s não são os povos i•nsurgidos, mas os governos o,pprim.erute.s. 

QueJn está com a Constiltuiçã()? !Esse estará na ornem, esse o ccmser-
vador. 

Quem não está c.o.m a Co~t1tu1ção? ·E.SSe é o que estará na desQII"aem, 
esse o revoiucionario." 

E ssa doutrina, 1&. Presid·erute, · sustentada pelo P'reclar() hrasileir(), é uma 
doutrma que não teun impugnadones, sempre sustentada atravP.s de todas as 
·p:hases da ;humanidade, entre todqs os povos dio mundo . 

Não é sóru>ente ()()m um reg.i.men libe:-al e democratico, com<> acc-entüa o 
grande brasileiro, que Sé legl·timam as revoluções co!I1tJra .os mãos g.overnos. 
Entre todos OIS ::povos 0.0 mrmdo, desde .os antigos, nós en:oOIIl'tra.moo i·ndiscuU-
vel e .impugnado e;sse dil,e'ito sllihstanoial dos p.ovos. Lan~do as v i:stas parA 
tern"POs mais remotos, a Historia não registra uma enfidade •que em.carnasse 
em si o espírito m ais nültavel de orgamizador politiooo, do que foi Soion, que 
com o seu gemo salvara Athenas <la legislação Draconiana. 

!Pois bem, o prQI])rio SoJ.on., qwand,o viu a sua. -patrtia avassalada .pelti. ty-
ran.nia, não vacmou um instante em coner ás ruas, e m vestir a farda do 
soldad-o, '€'IIl orar, ·perorar e exortar o ,:povo á revolução na defesa das suas 
1nstituições liberaes. 

E sse direito vem sen.do a:ru'lrmado m•esmo n.as êlJOúas ma1·s om~nosas àa 
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Jú.rude média, por to·dos .o•s oocri.ptorcs e publioista.s, por todos os thoologoe, 
ca.th!oliico.G ou protc:.ta.utes. 

Quem Ign{)ra as palavras do grande T.homa.z de Aqumo, em. (j,Ue elle expõe 
ti•Xactamente OS ·cOOlceitos que <Ruy Ba11boE"a desenVülveu no seu estyLo CO-

lorido '! 
Tenho <aJqut €llll ma.os a.s paíavras ao .grar,de sWnto aa igreja oathtoltc~ ; 

"Quando o governo é tyrannico, quando e lle faz lels inr,l'UStiUI, 
qualquer que •.SEÜa a rfórma de goverm.o, ou ainda quando os hom.ens 
se a:podera.ram do p:o.de.r pela violencia, .são precisaanente es.3es que 
deteem o poder que sã,o ·os sediooioso.s, p{):r'que são el1es que pentur-
.ooan a paz pulbl1ca; por consoquencia é Ji.c·ito resistir-lhes, e pro--
curanéLo-.se retira.r-lh~ •O poder llão se é sedi.ctoso, não ~>e. Cümmette 
peccailo" 

1São Thomaz C011Ctue p.or .estas: tnciSiivas palavras. 
"Alagis au.tem tyrannu~ .~eàitloaus eat, qut in voP••~o slõt 'lUI>-

Jecto discordias et seditiones mtt1··bt, 1tti e1'fius dominari possit. H 

São ao Jjeão Xliil, o .grande es,pir:Jto que ainda •ha}e iHumi11a com eu~ 
~a'b!:JJS liQõe.s, a christamd<a!de C~aJtihoJJica, a•s oogu:i!ntes paJ.avras, na sv-a celeore 
e.ncycUca "Libertas": 

' "-Quando se est:Já. \SOO o g.o'llpe de aJmeaça .de uma dMn1ne.ção q tre 
mantem a sociedade sob a .pressão -de uma. v1olencia injusta ou p·rlvã 
a. igreja de sua liiberrd.ade legititma, é perrnittido pro<l'Jra:c· outr<t orga-
nizaçã,o p·oJjtic-a so.b a q'lmJ .sej<l: TJ{JS'siv-el a;,"ir com liberodad"E>. ·• 

Os theologos •prot€stamtes nã;o p ensavam de outra fôrma e tenho aqui 
opiniões <J.e v arios deHeo; . Dizia .Du.ple.'»S·ÍS--MOI1nay, em o secuio X v r. na sua 
olJra Vindir.:ia contra ty1·an~tos: 

" ·Si o tyra nno é :tãio forte que se nã() o pode dOipOr stn ã.o pe1ae 
armas, será ·per:m:ittido aos representantles do povo fazer o povo t=w,r 
as a=as e empregar tDdos os .mel.os de força e de astuC!ia contra 
aquelle que fôr considerado inimigo da ·Pat.rfu. e da Republica." 

As anesm'IS i<Téas se encontram nas obras de Th..!odore de :féze. ~ú
r!eu, etr.. 

São de L ocke, no trlm do seculo xvn. as S:C!':'Uinrte~ 'l)a.lavrn,; que co·nS".J... 
tuem uma verdade'ira theor1a da r <WoluçãB · 

"Si o pro,cedimento inJusto do pr!.ncipe ou do n113.g!straxto esten-
deu-se até o maior numero dD•s rnernbrr.s ~la soCiiediaae e atacou õ 
corpo do povo, ou si a lnju.&tdça •ou a oppra<>são ·não c·ahiram senã.o 
sobre poucas pessoas mas a respeit{) õe certas c.ou.sas que são do 
·maximo alcanrce, de so.rte que <todos estejam ·persuadidos em sua oon-
sciencia de que as suas aeis, os seus be~, as s·ua.~ liberdades, :t;S suas 
vidas estão em perigo, eu <não pocierla dizer que essas pessoas não 
devam resistir a Ul!lla f,o;rça tão iHidta ass.1m ~'J}regada contra ella.s. 

Quando {)S legisJ.adores se esd'iorçam em a;rn~batar e destruir as 
cousas que pertenc.em de clJireito ao povo ou de o reduzir á escravidão 
.sob um poder arbitraria, elles se põem em estado. r1e ;;ruerra contra 
o povo, que desde então fica albsolvido e isento de toda especie de 
o.beclienc!a 11. seu respeito. 

"T{)das as vezes, ·pois, que a auto!'lidade Jeg1s1atlya v1ola.r essa regra tu•l\-
daarrenoorr <'la sorcied.ade - rpor eiSta brecha. qu e ella fizer a seu credito e a 
conf.iança que ii!ISpirou, ella perdeTá. inteiramente o poder qne o povo lhe 
déra para f!niS directrumente opl)OS'tos áquelies que 0113. S<il propoz, e eBI!I& 
POd€<' ;;erá <iev"Olvido a,l) novo, que tem o direito de retomar a sua liberdade 
original, de PI'over a SIUa pro'Pria conservação e a sua propria segurançR.." . 
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Co-mm:entan.do este tl'ellho da celehre ·obra do immortal philosovho, deno-
minada "•Do Governo Civil"; pondera IJéon Dugult; 

"E' impol'!tante notar que Lo•CJ1t;e aJtlf.Lrma o direito de res'istenci.a 
e de ~edição não sõmente em relação ao rei, mas ainda em relaçã.o 
ao legislado r rep.rese,ntante do povo, que está s ujeito, com•o o pro:nrlo 
rei, ás leis superiOII'es" (1pag. 744, Drit Oonstitu.tionel, rtDmo 3°). 

rléon Duguit não •é ma.is um escri'P·tor do seculo patssado; Léon Duguit, que 
6 actuaJ.mente o m,a,is notavel constituciDnalista do mundo, na ultima edicão 
dü seu tratado de cinco v olumes, O:epo~s {te analysar todas essas questões da 
.direito de 1·esistencia pa-ssiva, do d;il'eito de resistencia de!én.~·ica, do Wireito 
dA 1·esistencia aug1·essiva; ou ddreito de resistencia á omYf'e.~são, c.onclue não 
só defini-ndo o que ·é o.ppressão, como ainda :recon:h e·cendo nos povos o t!ill'eito 
de resistir á tyrannia [lela ins-urreição: 

"Ha o•pprei;sã.o quando o Estado legislador faz umt~ 1~ que Eom 
v1rtude do di.reito elle não põde fazer. Ha. oppressão qua ndo o Estado 
Qegislruàior não d'az as •leis que está ju ridicam-ente obrümdo a fazer. 

"Ha O'!Jproosã o, m esm1o-quando ~ssas vilolações Cha regra de direi-
to SUipe riDr emanam de um •parlamento· eletto •pelo suffragio directo 
e univel1S'al, ou mesmo dü cocpo do p.O'V'O, directaJmente corn.suitado. 
Ba opproosã.o quando um a cto tnd!ividua l, a.oto adrillnistrativo ou ju-
risuicctoniaJ é d',eito ean violação da 1ei, qualquer que seja o o<r1gão ou 
·o age.nte .que a i'·az; e mesmo a oppressão é tantD mais oppTe,'fs·ltvG 
quanto ella emana de um orgãu mai-s elevado na hierarchia dos po-
deres, varlameuto ou <aOrpo eleitcraJ " 

E devois· 
•'Resta a questão da reSO:stenc!a aggressiva, ou o direito a. !nslll'-

reição. Aqui ainda theoricamente a resp-os ta n ão padece duvida. Todn 
o gocverno (eu entendo oo.njurn:to de poüeres coHocados na cupola do 
E-stado) que de .u.ma m . .a.n eira per.mrunente faz leis attentatodas t~<J 

direito superior que se impõem ao Estado, que faz ou deixa f~ 
actDs arbitraria!> em vi-olação -da.<;; leis existentes:, é o gover!Ilo ty~_,_ 

nlco q ·•H< !talha á sua !lll!lssã.o, e o .povo que !faz uma revo1uçã.o IPft>ra 
derrocal-o, pratica, certamente, um acto l eglitirno, Demais, não s<> 
·poderia neg'ar que na !hisrtoria teem hacvido it'e'Vo1uções legitima!!!," 

.Sobre esta ultima affilrmati.va do grande •escrip:tor, e u [lão ;perdere i tempo, 
em chamar a attenção do Senado, afi-m de demonstr-ar a sua absoluta v er• 
dade, isto é, q'Uie foi qulllS'i seln1.Jpre ;pellas revDl-uções que t:odos os ;p~vos ~ 
cOinquistado .aB suas lilberdades . lf'.o·r isS'O o d~reito de revolução figura fran-
;eam:ente consignado ;na IC'onstiltuiçã,o de eJl•guns rpoVIlS, [l(i.o oondo eLp~o) 
llJalS Cnnstituiçoos modernas '!JO-I1que elle hoje gxx<;a de imviolabil-iodade de. um 
dog:m.a. Não é dermti-s q•ue eu le.rnib.re ao .Senado as s eg<Udn.tes pa1acv-ras consi-
gnadas na ·Declaração de Independencia, votada pelo Co:ngres.so A=edca,no. 
em julho de 1714, r euniu o em 1Philadel,plU.a, 

''Nós temos p.or evid-entes em si mesmal!! as veraaaes segulnth'!: 
que todos os hoo:nens lf'oram creados iguJaes, que elles foram dütadofi 
1pelo Creador de direitos inalteraveis, ent re os quaes estãD a vida, a 
Liberdade e a busca da felic.idade; que para ru>segmTar esses direito~; 

o'!J gDvernos f oram 1n.st1tuJdos entre os hDillens, tlrandD D justo poael' 
do -c-onse-ntimento dos gocvernadDs-; que , si acontece que de alguma 
ifõrma -o goV'erno se to~··ne destruid<Xr desses fins, ca:be ao .povo o di-
r eito de mudar e destruir esse gover.no· e de instituir um novo, tendo 
por fll[lda.mento esses princl·plos, e de D·rgantzar os .puderes da .Jlla-
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neira que lhe pareoa mais conveniente rpana assegurar as suas garaD-
tias e a sua ollelicidade". 
~-·•~••••••••;•••" ••;••••••••;o;oooooOoooooooooo- oooooooo•o••••• .. •• ,.e ~ 

"Quando UJIIl!a longa :Serie de abusos e de usurpa;}ões dirig\l·ctas-
lnvarravelmente ao mesmo objecto manifesta o aeslgruto ae os reuu-
zir a um absoluto despotismo,- é então um direito . seu e mesmo um 
dever {their duty) repd!ir taes governos e procurar novG;s garantia s 
para a sua !utura segurança." 

Não menos incisivos slàio os termos ãa Declaraçã0 de Direitos da prr.m~rn. 
Constituição da Republica lframeeza, em 17·9:3; 

'"l'odo· acto exerc!ldo CIOntra um •homem !COra dos easoa e sem :L-j 

tormas que a lei determ-rna é arlbitrario e tyrarunico; aq ueHe coJJJtr~l 

o quar qukesLS€nl executta•J-,o pelia ·vioil.mcia tem o dlreito de re~;>elliJ•o 
pela ·força." 

E no art. 35: 
"Quando o go-verno vioia os direitos ào rpovo, a insurreiçãJo é para 

o povo, e para ,cada porção do 1povo, o mais sagrado dos direitos e o 
mais ilndispensavel dos deveres." 

Terminarei, Sr. l'l'esidente, com estas valavras de Va rgas Vilas, o gran-
-de espírito liberal, que honra a nossa raça; 

"O crime m,a;!o.r de U!ma tyranniã. não é oppr!mir ao homem, é corro.tn--
pel-o. Nfuo é só arrebatar-lhe sua liberdade o que a faz tão infwrne ante a *"'" 
toTia: é arrebatar--lhe sua dignidade. 

;perma(ltec·er digno .na escravtidão é privilegio heroico, concedido uniCOJ:Jten --
te aos gl'andes povos e aos grandes homens . 

!Disciplina é o prindpio de toda a servidãO, CIOmo a autoridade é o rple-
texto de toda tyrannia. Onlde acaba o !facto de gQ'Vernar e ilrinei:pia o crime 
de opprimir? Onde acruba a obediencia e principia o ser;v:ili'smo? A lei assi-
_gn a;!a esse limite, porém a lei como' um !Deu.s Termino, retrocede ante a ty -
rannia, =arcando a vontaJde ãs !fronteiras da oppcressão. 

A obediencta não ê um deover. A obedienJCiia. é a base de um contra eto, 
feito e<ILtre o imdividuo e •a autoridad-e que elle ajuda a oerear, e na qu~l delega 
.as suas attri-buições. A rUUJtura desse oontracto pela aut oridade liberta o pov<Y 
de toda a obrigação. O Governo áo sahir da legalidade obriga de facto o povo 
n sahir da obedien.cda. Quando a autoridade e~tra na tyranrna o pova. dev .. 
immedlatame1;1te entrar 1na rebell!ão. 

A tyrannia é uma trah ição ao povo e o povo ·deve castigar liSSa tra,hlção. 
-Quando a Uberdade está em perigo, a relbeHião não é um direito, a rebeJ.Hão· 
·ê um dever, o mais imperioso de todos os deveres; Suprema Lez:. 

A tyra:nnia não é um crime, ê todos os crimes. Em frente á tyra nnia não 
lla sinão -um crime: so.ffreJ-a. O crime da rebellião é um crime ima ginado rpela 
tyrarrmia para c astigar a liberdade. E' o Codigo de Tiberio. Nas épo1cas de 
,üecadencia -e despotismo, a palavrwd. se p·vo.stitue ao capricho do poder. E '1. 

t ycrammia , .que tudo corromipe, laJcaba por corrO<Irllper o diiccionarü.o. Então sG 
vê .o triste esp€'Ctacu1o de ·que a VIrtUide seja charrna4a iSediç[o e aquelle que 
resiste heroic:UJmem te ao crime é chamado faacioso. 

Nas épocas corrOãllpida.s e de perversidade nãq se a.ma sinão a força e 
não se adora sinão o exito, es'sas duas divindad:es das bestas e dos ser'vos·. 

'A palavra sedição tem o priviieg!o de assustar a.s- almas que IJJascera,rn 
;para a escrav:.idão -e de encolerizar aquellas em que ·a. -servidã.o ê um "'stado-
mental insu·peravel". 

Tenho dito. (Mwito bem,· 111-Wito be?n.. ) 
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.SESSÃO DE 18 DE MALO 

O Sr . A. Azeredo (*): - .Sr . p~·esidente, ;na ultima segunda -feira, che-
.guel a es·ba !Casa de•pois da hora do ex;pe.CHerute, motivo. ,por que não tive. 
a fortuna de ouvir a !brilhante oração do. meu noibre arr.igo, Senador Moniz. 
Sodré, .cuja ausencia neste n1omenüJ· lamento, porque a 1:azão de wchar-me 
na tribuna é responder a S . E x. 

·Si, então, estivesse presente, Sr. Presidente, no 1no.mento en1 que .S. EJC . 
e·m urr. dlos top·icos do seu discurso fez referenda ao >bravo g·eneral Ron don . . . 

0 SR . CARLos CAVALCANTI: . - Aliás .S. Ex. foi contestado iilllffiediata· 
men te :r:elo Senador de .SRnta Catharina, O· ,sr. Lauro Muller. 

o >SR . A. .AzE~wo: - . . . eu teria, no mesmo instante, soUcüado a . 
palav.ra para dar imrriediata resposta ao nobre .Senador pela Bahia . 

A·gradeço o aparte do mobre Senador pelo iParaná, Sr. Carlos Caval-
canti. .S. Ex., diz bem, afTir-mando que o Sr. Lauro iMuller, .Senador .por 
Santa Catharina, déra dou.s apartes a.o 'ho·nrado .Senacl/o.r pela Baria, jus-
tificando o procedimento do general Rondom. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO: - E' exacto . 
O SR. A. AZEREIDO: - E .saes apartes, iiJOrém, s . . diziam, .Sr. Presidente> 

que o general Rondon assumia a responsabilidade dD•S seus a.ctos, cou sa que 
ninguem poderá negar :porqu e todos conhecem a integri-ã"ade rr..or.al (a-poia-

., dos), claquelle illustre .brasileiro . 
Mas, Sr . iPresidente, o que tMU·bem ;ninguem poderá ;negar · é que fo-

ram tendenciosas as .referendas feitas pelo <llOnl'ado .S•enador pela Bah~a 

áquelle illustre militar, -quando, estabelecendo· tenno ele comparação entre 
esse eminente b-rasileiro e o general Isidoro, chefe ·da revolução que a inda 
'hoje pertunba o paiz, õlizia que o general ·Ronclon tinha sido nilista, que o 
vira, constantemente, na casa do saudoso republicano Nilo Peçanha, onde 
nunca enDontrára o ohefe da revolução. 

Concluía-se da .phrase ilo h-onrado :Senador bahiano, q ue o g-eneral Ron-
don seTia capa z de negar a sua attitude, quando e m d-eclarações pul>licas, elle 
proprio havia dito que sustentava a candidatura do 'S•r . Nil o Peçanha, con-
tra a outra candidatura - isto é, a do actual Sr . :Presidente da ReyubHca . 

O SR. ANTONIO ~!lioNiz : - I sso é uma ,ill \"ção de V. Ex. O Sr. Moniz. 
Sodré nunca voz em duvida que o lSr. g'€llleral Ro:ndon n:antivesse as suas 
attitudes . 

O SR. A. AZEREDO: - Mas f ez uma com·paração tendenciosa que o no-
bre .senador não pódl6 deixar d e reconhecer, porquanto o Sr. Moniz Sodré-
af.firmou que a Sr. general Rondon, tendo apoiado a candida tura do Sr. Nilo• 
Peçanha, agor a se tinra voltado contra aquelles que se acham em plena 
revolução. 

0 SR . ANTONIO MoNIZ: - E disse uma verdade. 
O 1SR . Lurz ADOLPHo: - E' esta uma estranha co·mprehensão do dever 

cívico . 
0 SR. SoAREs DOS SANTOS: Aliás DOmo o u tros . 
O .SR. A. AzEJREDo: - E DOmo 1S. Ex. tambem. 
Não fu i pela candidatura dto Sr. Nilo Peçanha. 
O 'SR, SoMES DO-s ·SAN~'os : - Isso- é historia anti-ga. 
O .SR . A. AzElREl!lo-: - ·Sim é histo.ria antiga, rr.as, que, elh occasiões 

úPportunas, como esta, ']lúde ser pel'lfei.tam·ente elucidada, de maneira que 
cada um assuma, •perante s i e ·parante a nação, a respDnsabi!idade de seus 
actos. 

(*) Não <foi revisto velo orador. 
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Tive pelo Sr. Nilo Peçan.ha muita admiração e verdadeira amizade. Se-
parei-n:e de :S. Ex. quando o honradQ Senador pelo Rio Grande do Sul 
delle se separ<J.u, por occasião da Colligação que se organizou, ;p.rhÍlcipal-
mente para su.Dfocar as tendencias republicanas então amparadas pelo ge 
neral PinhE>iro Maohado d;e saudosissima merr.<l'ria. Separei-me de S. ·Ex. 
e nessa attitude me mantive, embora jámais de.jxasse de render homena· 
gemo ao illustre extincto, •pois semp·re considerei-o um repubHcrun0 digno 
do .respeito de todos os brasileiros. (Apoiados). 

I sso, porém, não quer dizer que eu o tivesse acompanhado na ultima. 
campanha presidencial, qull!nd•o me achava exactan:ente em 'Campo opposto 
ao de ,s. Ex., jámais tendo tergiversado .}lar a sustentar a candidatura de 
8 d·e junho, o que !fiz co-m a maior lealdade, embora pudesse Imaginar c1u~ 

eu não tivesse CUID!PQ"ido bem o meu derver, [loi·que sou uma individiUali·· 
dade que não se rende aos interesses de Otutrem, com sacrirftcio do meu 
n:odo de ptmsar e de ver. 

O SR. ·S'OARES nos SANTos: - Ha outros que mudaram e que não estão 
por baixo (HilaTidade). 

O SR. A. AzEREDo: -· Neste ponto, V. Ex. di€Ve fll!Zer justiça aos ho •. 
mens e ás cousas, daquelle momento·. Eu estava com o meu nobre amigo, e 
Vfllho companr.eiro de lutas, o Sr. Barbosa Lima, que prestou os mais as-
signalados so-viços á candidatura do Sr. Arthur Bernardes. 

O SR. BARBoSA LIMA: - E, recomeçadas as causas, eu m e mantere! no 
mesmo ponto, em que me mantinha então. 

O SR. A. AzEREDo : - \Mas, Sr. Presidente, não ê meu intento. fazer 
agora a histeria da candidatura presidencial, na qual esti'veran11 envolvidos, 
d•e um lado, o candidato- da Reacçãq Republicana, e do outro, o da Conven-
ção de 8 de j-unho. Venho apenas, neste momento, dizer duas palavras em 
resposta ao meu nobre runigo·, Senador, pelo Estado da Ba•hja., justifi.cando 
a attitude do .g-eneral iRondon, como justificaria, a de qualquer amigo meu, 
porque - embora [lareça um de1'eito meu - tenho tpor haibito corre•r em de-
fesa d1e aneus amigos, e o faço com calor, co.m a lma, quaiquer que seja a 
circu·mstancia em que elles se encontre-m. 

O SR. ANTONio MoNrz: - Isto- é muito nobre; 
O SR. A. AZERJIDo: - O illustre Senaüor pelv Estado da Bahia podia 

perfe-itamente ter deixado de referir-se · ao meu an:igo, general Rondon, que, 
inco-ntestavelmente, Sr. Preside nte, conquistou, não só em nosso .paiz, mas 
tambem no estrangeiro, posição muito elevada, rruercê dos serviços rele-
vantes que vem ').}restando a Nação, serviços que o tornam oredor das ho-
menagens d10s brasileiros " da admh·ação do mundo pelo rr:uib que tem 
fE'itc em •P<:ne.f'do da civ-d'zação. 

0 SR. JDSÉ MURTINHO: - .A,:poiadQ . 
O SR. A . Azmm>o: ...:._ O nome do illustre general é hoje acclama;:lo 

como D de um• benem·erito nos <!entros scientificos do· munno. 
O general Rondou, que se dignou passar-me o telegramma, que vou ler 

ao •Senado, merece, ;pelos seus .serviços, pelo seu rooonhecido e incontestave] 
patriotismo·, _p.ela elevação do •seu caracter, ser bem conhecido não só por 
todos nós, mas tambem por todos os brasileiros, tanto é certo que S. Ex. 
tem procurado· hom·ar nossa nacionalidade. 

Ainda agora m,esmn o procedimento de tS. Ex., .procedimento que pó de 
ser criticado, ou antes, censuradlo· por quem que.- que seja, devia ·ser res-
peitado por todos aquelles que conhecen: o de·ver e a disciplina militares, 

O SR. MoNiz SonRÉ: -V. Ex. está defendendo o genE-ral Rondo·n contra 
quem? 
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o SR. A. AzEREDO: - CO'lltra a s observações ifeLtas por V . Ex. 
o SR. Mo·NIZ SonRÉ: - Q!uaes são ellas? Que S . Ex. nunca t inra sidQ 

contrario ao Sr. Nilo Peçanha? Que H . Ex. nunca fôra re·1olucionario? 
E' contrR. lES':l que y . Ex . se revolta? 
o JSR. A. A.zEREDo: - Revolto-me contra as [)alavras do nobre Se-

nador. 
o .SR. BARBOSA ·LIMA: - Nunca foi ;;-evolucionario, não ! A 1•5 de no-

vembro foi. 
O SR. A . .AzERE:Do: - Perfeitamente, como t odos nós . 
O SR. BARBOSA LIMA: - 'portanto, deixemo-nos de afmmaçõea absolu-

tas, que n os estão collocando m al a to·dos. 
O SR. A . AzEREIDo: - Perfeitamente. Trouxe o que disse o nobre Se-

nador, e devo declarar que não .queria l er . .. 
O SR. Mo-NIZ SoDRÉ: -Mas peço a V. Ex. que leia. 
o SR. A. A·Z11!JR\!l1Do: - . .. m.as, uma ve.z .provocado ,pel o meu nobre 

amigo, vou ler esses trechos do discurso de S. Ex . , paTa que o Senado 
possa bem a~uizar do que disse o nobre Senador, ·e S. Ex. não pretenfa 
agora ... ·não digo negar, pois sei que S . Ex. ê incapaz de .negar aquillo 
que faz . . . · 

O SR. M.oNrz 1S·OORÉ: 'E" isso rr.esmo . 
O SR. A. AzEJREDo: - ... mas torcer o· seu modo de ver ... 
O ·SR. MoNIZ .Somffi: - Ao contrario; desejo m esmo que V. Ex. ponha a 

questão nos seus justos termos. 
O .SR. A. AzEREDO : - • . . no intuito de fazer acreditar qu e querr.. não 

tem razão sou eu. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - ;Desejo que V. Ex .. de termine issc claram:ente. 
O SR. A. AZEREI>o: -V. Ex. vae ver e o Senado me farâ, juetiça. 
"No sul. . . " Vou ler um pouco a:cima do ;period.o, que nos interessa, 

d1tectamente, para não !Prejudicar o pensamento de S . Ex. 
O SR. MoNrz SonRÉ: - Desejaria que V. Ex. pudesse contestar qual-

quer das rr..inhas ai<firmações. 
O SR. A . AzEREDo: - Aguarde V . Ex. o momento·, que chegarei lá. 

"No sul, vimos que o movimento que se deu em São Paulo fo-i 
chefiado pelo .Sr. Izidoro Dias Lopes. 

!Mas, Srs. Senadores, o ST. Izidoro Dias Lopes nunca teve com 
o •chefe da Reacção Republtcana ,qualquer Ugação". 

O SR. MoNrz SoDRÉ: E V. Ex . .contesta isso? 
O SR . A . AzEREDo: - Não contesto, Sr. Presidente; poderia affirmar 

com .s . . Ex . 
O SR. ·MONIZ SoDRÉ: - P ensei que V . Ex. quizesse me contestar. 
O 'SR. A. AzER!llDO (continuando a leitwra): 

"Creio até q.ue pessoalmente não se conheciam, no momento da 
luta err.. que pleiteavamos a eleição dos candidatos" . 

O SR. !MoNr·z ,S()[)RÉ : - V. Ex. tambem ·contesta isso? 
Eu queria que V. Ex. precisasse os termos da resposta. 
O SR. A. AzEREDo (continuando a ler): 

":Eu nunca 'Vi ·O .general Izidoro Lopes nos salões do Sr. Nilo 
Peçanha; mas lõl encontre! sempre o general Rondon, que, com os 
bordados dos seus galões" ... 

O SR. MoNrz SonRÉ: - A:hi devia ser: "Com o ouro de seus bordados" . 
O SR. A. AzEJREDo: - . . . "com o 'Prestigio de seu nome, ia assidluamente 

á r esidenda do !Preclaro brasileiro levar o ;protesto da sua solidariedade". 
O !SR. ·M.oNiz •SonRÉ: - E V. ®x. contesta? 
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O SR. A . AZEREIDo: - Não contesto. :Mas, .pergunto a cada um dos 
Srs . Senadores si nesse ;periodo não .ha uma insinuação tendenciosa. 

0 :SR. Mo·NIZ .SODRÉ: - Qual •é? 
O SR. A. AZEREDo: - A de dizer que o general Izidoro nunca tinha IOIO á 

casa do .Sr . Nilo iPeçanha, e que o Sr. general Ro·ndon nunca deixára de 
Já ir, com ·os seus 'bordados, afim de levar-Lhe o seu apoio. 

O SR. BARBOSA LIMA: - A logica ê a con!>ciencia da p rerr:..issa estabe-
lecida. 

O ,SR. A . AzEREDo: - O ·sr . .Senad.or L auro Mulleor, comprehendendo bem 
a insinuação ten<ltenciosa do meu prezado amigo, Sr. Moniz Sodré, nessa 
occasião disse que o general Rondon assumia semp.re a responsabilidade das 
suas attitudes . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Nem eu discuto isso. 
O SR. A . AZEREDO (continuando a ler): 

"tMas, o que e u quero accentuar é ·que, •a o passo que o gener a1 
I zidoro, r e-v<oluciü'Ilario, :não ·era •CO·rreligionario. do iSr. Nilo P <3ça· 
n ha, o general R ondon, e ra dos m a is decididos, dos mais e:x;postos, dos 
m ais enthusia stas adeptos do Sr. Nilo Peçanl:>a, e que .na luta'' ... 

O ·SR. MoNIZ .SoDRÉ: - V. 'EX. contesta tambem isso? 
O SR. A. AzEREDO: - Eu não contesto, porque tS. Ex . vae üuvir o te-

!egramma do 'honrado general Rondon, 1110 qulal con.firn~a o que disse o 
nobre Senador. Mas o que é <preciso eliminar são as t endencias . 

O ·SR. MoNiz SoDRÉ: - V . ·Ex. quer entrar no· fôro intimo da minha 
consci-encia? 

O SR. A . AiSREDo: - Deus me livre d•isto, :Sr . Presidente. Seria um 
perigo tpara mim e pa ra ·s . Ex. si eu pudesse entrar no foro inthno da su a 
·conscien cia. 

(Oontinnanào a leitura): 
". · . dos mais decididos, dos mais dispostos, dos mais enthusiastas 
a deptos do .Sr. Nilo Peçanha, e .que, na ll!cta que se está travando 
no sul do paiz, coube ao general ni!ista sud:focar uma revolução che-
fiada !IJOT outro E"enera! que n ão tin•ha laços partidarios com a Re· 
acção Republicana" . 

O !SR. MONJz .somllé: - V. Ex . tambem contesta? 
O IS>R. A. AzERElDO: - Não posso absolutamente contestar. Estou in-

teiramen te de accôrdo corr:.· o nobre •Senador; mas o que todo o mundo pôde 
assegurar é que qulan<1o o nobre Senador assim se m a nifestou, o fez t enden-
ciosamente . Eu estou mo~trando essas intenções tendenciosas. 

( Oontinwundo a lêr) : 
" ... que não tinha laços partidarios com a Reacção Republicana. 
O Sr . general Rondon assume, como diz S . Ex., a responsabilidade 
das suas attitudes" . 

0 SR. MONIZ .SODRÉ: -V. Ex. contesta?! 
O .SR. A. AzEREDo: - Não contest o isto; contesto apenas que o Sr. ge-

neral Rondon ·pudesse, como S·. Ex. di sse, retribui.r as flechadas com tiros 
<ie es]Jingarda. 

( Cont·int~anclo a leitut·a) : 
"fl\l[as o paiz ha de comprura.r os sentimentos a ltrudsticos e hu-

manitarios do general Rondon, ·que se enternecia atê a.s lagrimas, 
quando· .recebia, sem retribuir, as séttas dos nossos selvicolas, e a 
gala que ora faz de trucidar, com armas brasileiras, os seus irmãos 
•brasileir.os, nesta ingloria guerra if'.ratricida". 

S . Ex . não tinha razão quando affi~mava isso, conforme demonstrou 
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o aparte do nobre Senador po.r Santa Catharina, contestando que o Sr. ge. 
neral Rondon manifestasse gaudio quando se !batia contra os seus compa. 
nlleiros de armas. Isso é que o ndbre Senadoq· não podia assegurar nesta 
Casa, nem :perante a 'Nação·, porqu!e o general R ondon se viu na con tin gen cia 
de olbedecer á disei·plina, e aos seus superiores hierarohicos, cumprindo, como 
soldado, o seu dever de combater os revolucionarias, sem absolutarr:ente ter 
prazer em trucidar seus compa.n!heiros de armas. Ahi é que eu digo que 
houve intenção tendenciosa, acto que o nobre Senador não tinha o dir eito 
de pra ticar. IE' nesse sentido que eu venho d izeq· qule o n obre Senador não 
tem razão e que me1hor andaria si tivesse omittido do .seu discurso esta 
parte em relação ao general Rondon . 

1Soldado, cumpridor dos seus deveres, procurando, servindo-se de se:u ta. 
lento privilegiado, desbravar o Brasil de modo a impressionar o mundo 
intei·ro, no morr:·ento e1n que o Governo careceu de seus serviços, elle não 
podia recusar-se ao cumprimento de seu! dever. Foi commandar a expediçãc. 
contra os r evoltosos e não podia deixar de o fazer, porque, sendo homem 
disciplinado, tinha que correr ao Paraná afim de derrotar as forças re-
volucionarias. 

O SR. Luiz AnOLPHO: - O contrario seq·ia faltar á sua missão militar . 
O SR. Momz SoooiÉJ: - V. Ex. contesta que não fosse com gaudio que 

S. Ex. trucidava seus irmãos de armas? 
O SR. A. AZEREDO: -O que eu eontesto é que o General Rondon pudes-

se ter praJZer nisso, como disse o no'bre Sena dor, collocando-o aos oLhos da 
opinião publica corr:o um fratricida, ·batendo-se contra setvs companheiros de· 
armas, em•bora outr'ora amigo do Sr. Nilo Peçanha, batendo-se contra o 
Sr. Isidoro, que fazia a revolução. 

Este ·foi o .pensamento do nobre Senador. 
O !SR. MONIZ iSODRÉ: -Eu dilrei a V. Ex. qual !l'o! o meu pensamento. 
O SR. A. AzElREDO: - Embora não ti'vesse ou vido o discurso de S'. E-x., 

li-o depois, e felizmente sei lê r nas entrelinhas. Assim sendo, ê natural 
que bem comprehendesse a intenção de S. Ex . contida no seu dLs·curso. 

O 8R. MONIZ 1Somlllll: - Digo m uito desassombradamente o rr:eul p ensa-
mento, para que ninguem precise lêr nas entrelinhas. 

'Ü ·SR. A. AZEREOO: - Como todos nós . 
O SR. MONIZ tSonRÉ: -Alguns não fazem o mesmo, talvez por attic!smo, 

por excesso de gentileza na linguagem . 
ü 18-R. A . AZEREDO: - Refere-se a lnirr:, o aparte de V . Ex . ? 
O SH . il.Y.[ONIZ SODRÉ: - Não sei. Não sou tão profundo psychologo que 

possa lêr nas entrelinhas dos discursos de V . E x.; deixo isso a V . E-x. 
que quer lêr o meu pensarr:ento nas entrelinhas do discurso que proferi. 

ü 1SR . A. AzEREno: - ·- Não era isto, Sr. iPJ'esidente, q u e eu desejava que 
S. Ex. respondesse. Desejava saber do nolbre 1Senador, com a sinceridade 
qu& o caracteriza, .si .S. 1Ex-, . nestas .palavras, !ez uma. insinuação pessoal. 

0 •SR. MONIZ SODRÉ: - Qual insinuação? 
O SR. A. AzEREoo : - -Esta de dizer que, por gentileza, a lguns não di-

zem o que sentem. 
O oSR. MONIZ SODRÉ : - V. Ex. não costuma dizer que eu sou! excessivo 

na linguagem? 
O .SR. A. AzElRElDO: - 1S. E x. não me está comprehendendo ou não me 

quer COlUIP·rehender. Eu quero saber Si :S. Ex. está se referind-o a mim . 
o SR. MONIZ SODI>SÉ: - Que deseja V. Ex . sruber? Que 1V. Ex. deixa 

rr. ui tas vezes co usas n as entrelinhas? 
O ·SR. A. AzEREDO: - Pois seja isso. 
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0 SR. MONIZ SODRÉ: - Si é isso, direi que sim. 
O ISR. A. AZEREIDO: - Ma:s :S. E~; se referiu á falta de coragem. 
O !SR. Mi<JN.IZ SoDR!É: - Absolutamente. Ew não falei em coragem. Disse, 

sim, que a lguns, por excesso de gentileza, não dizem o que sentem. 
O SR. A. AZERNDO: - iSr . Presidente, eu sõ digo o que sinto·, pois sou 

inca;pruz de vir á tribuna do Sena.do dizer o que não sinto . 'Cenho a cora-
gem dos meus actos, não recuando n unca dos meus pro·positos :para justificar 
o meu pensamento, ainda que saiba qu e .posso assim cahir no desag<rado 
de quem quer q u e seja. 

O ,SR. MoNrz S'ODRÉ : - Mas quem falou em falta de coragem? Não pro-
nunciei estas palavras. Disse que, a lgu ns, p or atticismo, .por excesso de 
deUcadeza, :nem s·eTnprB deixam ·cLaro o seu pensamento . 

O •SR. A. AzEJREJDO: - ·Então não ha razão na minha pergun ta. 
Sr . Presidente, vou lê r o· telegramma. Eil-o : 

"Quartel Gen eral - Guarapuava, 13 
!Meu querido amigo. Viva a abolição. Recebi o teu> telegramma 

de thontem, 12. Apresso-me em proclamar que o publico, e todú o 
mundo sabe que, positivista, opinei, quando consultado, pela prefe-
renç,ia da candidatura do saudoso ex~Presidente que decretou a lel 
.ae lO de Junho de 1:910, crea ndo o serviço de protecçã o aos indios, 
mas, todo mundo tam·bem sabe, porque é plllblico, qua l a opini-ão que 
externei a respeito da candidatura do partido o:ppos to. Positi<vista, 
vivo â.s .claras . .Convidado ·pelo Senador Nilo Peçanha, mais de uma 
v ez estive em sua r esidencia da pra ia do Flarr:engo. Nossa pa.lestra 
sempre versou a .respeito de asSumptos de ordem social, com ele-
vação de principias sobre a politica nacional . . . Nunca o Senador 
fluminense me referiu disposições rev olucionarias n a campanha po-
litica ·que ia desenvolvendo, respeitando as minhas convicções dou-
uinarj.as, que elle sabia serem illlflexiveis. Respeitou-as sempre, sem 
o qUie, não poderia contar .com as rr:.inhas sympathias pela esperança 
que o seu pro.gramma republi·cano inspirava aos J·epublicanos. Nun-
ca soube que elle desejasse a revolução que teve outro mD'Vel, depois 
aa declaração da opinião nacional pela candidatura official. Nunca 
mais estive com o Senador NHo Peçaruha, sendo su r.prehendido em 
Porto .;\.leg.re, quando de regresso das 1nanobras em q u•e eu tomei 
parte, em •Saycan, •POr um ·Convite de meu en:inente amigo presiden-
te 'Bol'ges de lVIedeiros, no seu palacio ·em qu e se .(liscutia a con-
veniencia da instituição ele triobunal de honra para c1ecic1ir da eleição 
presidencia l. 'Nessa occasião, alguem opinou por uma decisão re-
rvolucionaria, si n ão fosse possivel alcançar uma solução paci·fica. 
A m inha opini·ão, como a de; eminente revt~-blicanú, foi pela conde-
~nação fo.rmal a tal processo. O lnclito presidente gaúoho levantoUJ... 
se e m·e declarou: "Estou satisfeito conhecendo a sua opinião'' e 
a.ccrescentou : "!Como sabe, a nossa doutrina proclarr:a preferível o 
governo· mais retrogrado a. revolução mais esperançosa" , 

Uma vez, no lRio, rui :na anin·ha Di.rectoria de Eng·e·nllaria pro -
curado, mais de 1.1llla vez, por personalidade . de a;l.ta collocação no 
n1:undo ,social para collwborar na revolução, decl-arando sempre e ter-
minantemente, que, :positiV'ista, era contrario aos meios re voluciona-
rios de regeneração social ou ,politica, mantendo -me fiel ao lado do 
Governo. !Convidado iPara assistfu: a uma con1'erencia em qu, se tra-
.taria do magno as'swm.pto, declarei 'que .sõ no meu .gabinete podia 
receber quem desejasse me ouvir, cuja opinião, aliás, eu me apressava 
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em declarar contraria em absoluto au movimento de q·ebeHião. Ne-
nhum movcl poli.tico me conduz na •Socie.dade, a não- ser o positi-
.vismo. Positivista nunca quiz ser .DepUitaJdo e LPresidente do 
meu Estado, posições que me foram o<f.ferecidas pelo indito'so Pre-
sidente Antonio ·Paz de Barros e pelo actual Presidente de Matto 

Grosso, o Coronel Pedro Celestino. Como soldado, cumpri sempre o 
meu dever, com ~onra e dignidade, commandando no sertãio desde 
o posto de capitão. E é -com esse mesmo ponto de vista q·ue a:qui 
me encontro á te'sta dw; forças, cujo cormnando me coube :no des-
empenho da ardua mi•ssão militar a o meu patriotismo •confia,da . Não 
sou politico, •na eXipressão vulgar da palavra; nunca f-ui e nem serei. 
A minha maior aspiração é continuar a servir o Exea·-cito, de onde 
proveiu a mirrr..a. ;posição ·social, q-ue me permittiu prestar á Repu-
blica o ana:ior serviço social a oq.ue ella .podia aspirar, depois da abo-
lição da escrava tura africana no Brasil, taJJ. sej.a a emancipação do 
índio pela insütuição do ser-viço ·republicano de su a protecção. Eis 
o segredo da minha acção social na ·Política nacional, e minha 
unica aiinbição. O meu eminente patrício e •querido rumigo, que me 
conhece desde o's bancos da saudosa e benemerita Escola Militar da. 
;pr a ia VermeN2a, me faro ,a gentil-eza de m-e d·efenlde·r nessa a ugusta. 
assemb}éa, onde a ovinião tendenciosa do nohre •Senadoo· babiano 
poderia lançar duvida no espiri:to -de quem não conhece a humildade 
da minlha origem e a no.hre altivez do meu caracter. Gratissimo, ef-
fectuosos ahraço:S. - General Rondon. " 

Como vê o Senado, .criteriosa, integra foi a attitude do General Rondon 
que, ao contrario .que :poderia imaginar o .nobre Senador julgando-o capaz 
1le negar seu IPl'Oced-imento, vem con<fh·maJ-o de •publico, .perante o Senado e-
perante a Nação, dizendo que foi pela ca,ndi:datura do Sr. Nilo Peçanha. 
mas que jámais fo i um revol·ucionario, e que, no corrumando das forças le-
gaes no Es_tado do LParaná está cumprindo ·o ' seu dever, porque, obedecendo 
ao Governo, como soldado oque é , para a ~uta •partiu, mas com g-rande ele -
vação, com grande patrio•tismo, tendo a grande preoccupação de [loder v·en-
cer, diz-imando o menos possível os ·seu's adve-rsarios, poupando-os na me-
dida do possível. Procedendo de tal anodo, mostrou ser dotado do mai•s ele-
vado grão de patriotismo e bem com-prehendeu o que é disciplina e cumpri-
mento do dever . 

Creio, Sr. P •residente, oque a Naçã·o, á vista do teJegramma que venho· 
de lêr, reconhecendo mais este serviço extraordinario que á Patria acaba 
de prestar o iHustre mi.Utar , cujo n ome deve merecer o maior respeito de· 
todo's os brasilei-ros, como tem despertado a admiração de t-odos -os estran -
gei-ros 'que conhecem ·seus feitos, se dará .por satisfeita. 

Acredito, Sr. Presidente, .que o Senado não precisava ouvir mi-nha pala-
vra para fazer justiça ao eminente ·brasileiro, o Sr . General Rondon, que· 
esta á <frente da s forças Jegaes mo Esta,do do P araná, e tem sabido elevar-
se no conceito de seus concidadão's pelos seus serviços, tpelo seu talento e pela 
~ua integ.ridade moral. (Muito bem; muito bem) . 

O Sr. Moniz Sodré : - Sr. Presidente, não obstante o- momento que arl;ra-
vessamüs ser ele vivas e intensas SUTI!)reza;s, ás quaes já nos devíamos estar· 
habituando, não tpude deixar de ficar um pouco admirado de .ver levantar-'se· 
o meu eminente a;migo !Senador por Matto Grosso, com ares de ·q,uem vem 
de<fender um amigo de g~·a:ves e pesadas accusações, para restponde.r ao dls-
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curso que eu fizera ·dias atraz, e cujas asseverações nem uma só poude por 
S. Ex. ser contestada . 

S. Ex. -declarou que .eu :tizera ma1 em invocar o nome do General Rondon 
em abono da these que 'sustentei em meu discurso. 

~-o emtanto, mais do q:ue nunca, rejubilo-me por tel-o feito, poQ·que a,; 
palavras do nobre .Senador e o telegramma que S . Ex. leu .perante esta Casa 
do illustre Generai são a con1'irmação solemne da,s affirmações <IUe eu e ntão 
prof-erira qua n do .dec-larei que na entrevista, concedida .pel:o Sr. Presiden te 
da Republica i.L u m do~ •jo•rnaes <iesta cidade, facto·s de evidencia notoria 
foram ,profundamente adulterados, qua.ndo S. Ex. attribue ao glorioso chefe 
da Reacção Republicana a respon'sabilidade dos movimentos revolucionarios. 
que se alastrarann de norte a sul -da iR.epu.tlica. 

O Sn. BUENo BRANDÃo: - As affirmações do General Rondon não j usti-
ficam as affirmações de V . Ex. 

O SR. MoNIZ iSoDRÉ : - E u mostrarei irretorquiveimente o contrario a . 
V. Ex. A minha ;t;l:!ese foi que o movimento r~olucionario que convulsiona 
o paiz não !é -obra de facções partidarias, nem producto .de odios ou des-
peitos políticos, mas, ao contrario, uma reacção da consciencia nacional, 
generalizada em todo o paiz, contra e'sta política de perseguições e rancores. 
que se ex.travasam nesses terríveis a,ttentados que tamto teem degradado 
o Brasil. 

Eu demonstrei que os c hefes desses movimentos revolucionarias, em. 
todo o paiz, não pertencem ao antigo partido da Reacção •Republicana, ac-
centuando qu e a deposição do Governado.r d-o Amazonas não podia ser obra 
do's ~egionarios daqueUa gra.nde e no.bre campanha, porque elle havia s ido 
o unico que no Extremo Norte su:fd'ragara os nossos candida,tos ... 

O SR. iBUENo BRANDÃO: '-- Quem fez o movimento de Julh o de 1922? 
O .SR. MoNiz .SoDnÉ: - . . . que, em Sergipe, co.nfomne o processo feito 

pelo Governo, entre os revolucionarias estão as a uto:ridades de maior des-
taque, quer federaes, qum· estaduaes, não sendo nenhu ma dellas perten cen-
te á Reacção Republicana; que, na Ca.pital Federal, •na unica conspiração, 
que .se diz ter sido sunprehendida pela policia, é, •Pelo proprio Governo·, a,t-
tribuida ao Commandante •P.rotogenes Guimarães, que foi um dos susten-
taculos da cand·tda:tura do actual Ohefe da Nação; que, ·no Sul, são os fede-
ralistas do R io Grande q ue empun•ham armas em defesa da Republica, não. 
tendo sido e1les c·orreligionarios de Nilo Peçanha. 

Accentuei ainda que, na Iuta oque se trava no's campos do Sul do paiz, 
o movimento revolucionaria é chefiado pelo integro, pelo notavel Generai 
Izidoro Dias L opes, que nunca teve relações .políticas com o S.r. Nilo Pe-
çanha, e a quem nunca encontrei na residencia do Ohefe .da Reacção Repu-
blicana., ao opasso que ao Sr. General Rondon é que coube a tarefa de com-· 
bater esses revolucionari-as, quando é certo que o illustre Genera,l legalista. 
era frequentad.o·r assíduo da casa do op;reclaro brasHeiro. 

T olios es'ses facto.s, Sr . P residente, são de evi-dencia inef.ragavel e a s ua 
notoriedade está n-o espírito de todos nós; e quanto ás allegações que fo·r-
mulei referentes ao General R ondon, nenhuma dellas í'oi por S. Ex. contes-
tada no seu telegramma. 

O .SR. BUENo BRANDÃO: O telegramm.a do· Ge.neral Rondon não as· 
apoia . 

O •SR. MoNIZ .SoDRÉ: - O General Rondo·n a,poia, integralissimamen te 
sem exeepção de uma só, a.s af.fi.rmações q·ue eu fizera. ' 

O SR. BUENo BRANDÃo : - Não apoiado; peço a pa.Iav-ra. 
O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Eu affirmei, primeiro, que o General Rondon 
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combate as ·fo.rças revoluc·ionarias chefiadas pelo Generai Izidoro. Quem 0 
contesta? 

Af!irmei que o General Izido.ro não Nvera relações políticas com o Sr. 
Nilo Peçanha, durante a -campanha p·residencial. Quem o contesta? 

Af;firmei que o rSr . Generai Rondon frequentava assiduamente a casa do 
Sr. Nilo 'Peçan.ha, durante a campan•l~a presidencial, q .uando o grande bra. 
sileiro era o candidato da Reacção Republicana. Que:m o contesta? 

tAffirmei ainda rque não rpóde correr ·por conta da Reacção Republicana o 
movimento .revo1ucionario que ora agib o paiz . Quem o contesta? 

Contestará o .Sr. Presidente da Re.pub]j-ca, porque já affi.rmou o con· 
tra.rio. Mas combate e desmente a pa,lavra do Sr. Presidente da Re.publica 
o telegramma do Sr. General Rondo·n ... 

0 SR. BUENO BRAND:ÃO: -Não apoiado. 
O SR. •MloNIZ .Sot>RÉ: - ... quando we!rma peremptoriamente que nunca 

ouviu fallar em ;revolução na casa do grande brasileiro . 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Elle se m anifestava contra a revolução todas 

as vezes que o procuravam para esse film. 
O 8-R. · PRESIDENTE: - O Sr. Senador Moniz .Sodrê requer rprorogação da 

hora do eX'J)ediente por 15 minutos. 
Os senhores que a concederr., queiram• levantar-se. (Pausa) . 
Foi concedida. 
Continúa com a palavra o 'Sr . Moniz :Sodré. 
O SR. MoNiz SoDRÉ ( contin114ndo) : -.Sr . .Presidente, eu agradeç.o ao S·ena-

do esta demonstração de tolerancia com que meus illustres coUegas acabam de 
captivar-me, proporcionando-me ensejo de demonstrar, de maneira a não dei-
xar duvidas, a veracidad;e i·ntangivel das minl!as .palavras, maximê depois 
que o meu eminente collega por Minas Geraes se p·ropõe a contestai-as. 

O honrado Chefe da Nação af1'irn:a, na entrevista a que e!l respondi, .que 
a Rea.cção RepubHcana e, .principalmente, o seu chefe, o Sr. Nilo Peçanha, era 
o principa l res.ponsavel por esses m·ovimentos revolucionarias que S. Ex. acoi-
ma de convulsões da a!Jlarchia. 

Vem o general lRondon e diz - "Fui amigo e correligionaTio do Sr. Nilo 
P.eganha; vivo ás ·claras e tomo integrai responsabilidade dos meu s actos. 
A.lffirmo a inda, como correligio·nario e amigo d'O .Sr. Nilo Peçanha, que nunca 
ouvi, em sua casa, onde estive frequentes vezes, em confwbulação com .politicos, 
que eran: .proceres da. Reacção Republicana, ·nunca ouvi fallar em revolução, 
sinão em assumptos de alto interesse publico ou em questões relativas a os 
grandes problemas nacionaes, e af.firmo ainda que, mesmo no sul do paiz, 
onde estava na occasião em que o chefe da Reacção Republicana propunha a 
formula conciliatoria do tribunal de honra, aJfJ'irmo que, mesmo neste mo-
mento, não se pensou err_ revolução, e os pr.o.prio.s adeptos da Reacção Re-
publicana, taes como -Borges de Medeiros, se regosijaram com as minhas id:éas 
anti-revolucionarias". 

0 SR. BUENo BRANDÃo:- Está no telegramma? 
O SR. MoNiz SonRÉ: -Então V. Ex. não ouviu a le itura do telegramma? 

Não posso fazel-ü, neste mom·ento, .porque me escasseia o tempo. 
O rSR. BuENo BnA."'DÃo: - Elle recusou a sua solidariedade aos revolu-

cionarios. 
O SR . JoAQUIM MOREIRA: -E' o testemunho .pessoal do Sr. general Rondon. 
O SR. MoNiz SoDRÉ: - Diz que recusüu a sua solidariedade ao consultar 

sobre ir..ovimentos de insurreição, mas assegura que nunca ouviu dizer que o 
Sr. Nilo Peçanha. cogitasse de revolução. E isso im•porta em claro des-
mentid'O ás wccusagões, que rebati, do Chefe da Nação. 
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Eu inv.ocara a attitude -do illustre general, para della, po1·· uma illação 
logica e uma filiação historica; tirar a conclusão de que a Reacção Republi-
cana não era responsavel pelo movimento revolucionaria, como havia affir• 
mado o Chefe da Nação. l\ias agora são as valav·ras do illustre general Ron" 
don que trazem o seu desmentido formal e catl~.egorico ás affi.rmações · do 
sr. Presidente da Republica, contra o chefe da 'Reacção R epublicana . 

0 \SR. BUENO BRANDÃO ; -Não a].}Oiado. 
o •SR. M.oNiz SoonÉ: - Nada se dá o "não a;poiado" do meu err:inente 

collega. 
O 1SR. BUENO BRANÃO: - Pouco me imvorta que V. Ex não se importe. 
O ISR. MoNiz SooRÉ: - A logi·ca tem um valor irresistivel e a ve1·dade é 

de todo ins01p·hismavel. 
0 •SR. J.OAQUIM MOREIRA: - Qua·ndo ha logica . 
O SR. 1\foNIZ SoDRÉ: - .Si não ha logica nas minhas palavras, peÇo ao 

nobre Senador que accentue quaes os •pontos falhos da minha argumentação. 
Que S . Sx. os diga. Aoppello .para a Intelligencia e o caracter de .S. J!.:x. 

O SR. JoAQUIM M.oREIRA: -Peço a palavra. 
o SR . ;M.\miz SoDRÉ: - Quero .que se- demonstre a 'fa.lta de logica na affir-

mação que fiz. 
Declarei que o Sr. Pre•sidente da Republica desvi-rtuou a evidencia d.os 

factos quando arl:tribue ao chefe da Reacção Republicana a responsabilidade 
peios movimentos revolucionarios, e que o general Rondon, assegura·ndo qu~ 
nunca ouviu o Sr . Nilo Peçanha !fala-r em revolução, contesta claramente a pa-
lavra do chefe da Nação. · 

- O SR. JoAQUIM' MoREIRA: - V. Ex. esquece to•picos do telegramma, por 
inadvertencia ou ].IOrque convem á sua logica . 

0 ·SR. MONIZ .SODRÉ: - Quaes OS top-icos? 
O· SR. JoAQUIM MOREIRA: - A declaração ca:thegorica do general Rondon; 

de que cessou a sua solidariedade ·politica com a Reacção R epublicana, desde 
que ·foi e leito o Preside.nte ·d a iRepublica. Ainda mais : .que se recusou coo;pe-
rar ou participar do movimento revolucionaria de 5 de julho de 1922. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - O movimento de 5 de julho de 1922 teve por chefe 
o ma·rechal Hermes, .que nunca se collocou ao lado da candidatura do Sr. Nilo 
Peçanha; mas ao contrario revelou claramente as suas preferencias pela can-
di·datura do a.ctual chefe da Nação . J.Vlais um facto que e u 'l}Oderia allegar em 
favor da mh1!:a ·these . Mas si· o meu illustre collega .quer insinuar, com o seu 
aparte, que o general Rondon accusa em seu telegramma o chefe da Reacção 
Republicana de instigad:or de Insurreições, não tenho a menor duvida de que 
não tardarâ ·outro •telegramma de .contestação do illustre general ãs palavras 
que neste sentido aqui se levantarem . O ·Sr . . Rondon terá que se defe.nder 
da defesa dos seus amigos. Mas insisto en:, saber do digno Se-nador 1}Qr ltfatto 
Grosso, meu eminente amigo, quaes sã.o as affirmações dos meus discursos 
que S .. Ex. impugnou? 

·O SR . A. AzER;lilDO : - Eu li o telegramma . 
O SR. iMoNIZ SoDRÉ: - IS. Ex . .o leu, mas em toda a leitura não vi a . 

meno.r contestação a qualque1· dos n:eus assertos . ·E dos m·eus discursos, o 
Ulustre rep~·esentante de Matto Grosso só julgou injusto ter eu dito. ct)le o. 
·general Rondon ·fazia gala da trucidação dos seus i·rmãos 'brasileiros. 

O SR. A. AzlilREIDo: -lEu acho que as referencias do nobre Senador eram 
Incontestavelmente, .como o Senado sabe, tendenciosas. 

O SR. 'MoNiz SODRÉ: -'-Eu .chegarei ao '"tend>endoso" de v. Ex. e -do ge-
neral Rondou. Mas pa.ra o que eu quero chamar a a:ttenção do Senado é que 
não houve uma só contestação em materia de facto. Não ha um só dos factos 
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que eu artic1,llasse aqui que f<Jsse impugnado :p.elo telegramn:a, do ·~eneral 
Rondón. E o meu no.bre amigo .senador Aze,redo c ontestou ou rebateu nao uma 
alleg_ação de facto, mas ilnpugnou uma inter:pretação minha, relativa ao pen-
samento do general Rondon. Disse S . Ex. que eu fôra inju sto quando affir-
mei .que esse general tinha gaudio <JU fazia gala em corrcbater os revoluciona -
rios chefiad:os JJ€-IO general J sidoro. Não se trata, 'pois, de uma questão de 
facto; é uma questão de intet•pretaçã.o de sentimento . 

Mas, :;;enhores Senadores, eu quj';r.o saber onde está a idéa pejo.ra,fiva, con-
tra 0 general Rondon, em affirmar eu que .S. Ex. na convicção em que está 
cumpri.ndo um dever, f azia gala das suas attitudes ou tinha gaudio desse cum-
primento de dever, qu e elle •proclan:a ch·ico e m ilitar. 

O SR. A . AzEREDo:- E' que V. Ex. ·disse que S. Ex. tinha gaudio quan-
do trucidava os r-evoluci<Jnarios e que não recebia com gaudio os ataques dos 
índios . 

O ,SR . ü\1iONIZ SoDRÉ: - De que o Sr. general Rondon faz gala de sua 
victoria, demonstram-no todos os telegrammas enviados por elle a esta ca'!)ital . 
As victorias do general Ro·ndo1~ só podem ser obti·das ·pela trucidação dos que 
combatem nas fileiras adversas. 

llV. E Ex. .poderã.o me acoimar do não ter usado dessas expressões, a que 
me referi ha pouco, en: apa.rte ; ,poderão Jne censurar de não ter usado desse 
atticismo mental que nos le·va ao emp.rego dos euphemismos, mas a verdad·e 
verdadeira, indiscutivel, é que as ViCt<lrias nos campos de batalha Só são ad-
qu iridas pe.Ja trucidação dos adversarios, ·quando são homens destemidos, ca-
·pazes de grandles ber<Jismos . . 

Não sei, é ·bem certo, si os revolucionarias, que lutan: .pela legaEdade, fo-
ram trucidados, ou se trucida ram as legiões governistas . Eu não sei. Em 
consciencia, eu não 1posso atfirrrial-o pera.nte o Senado; e não posso exacta-
mente devido a esse crime maximo de que tenho accusado· o Presidente da 
R-epublica - o de s u:ffocar, 1)0r asp·hyxia, a consciencia naciom1:!, amordaçando 
a opinião publica, .garrotean<1o a imprensa e abaJfando a '[Jalavra dos repre-
sentantes do povo, com esses processos execraveis de irr.,pedir que a voz dos 
que jprotestam contra os golpes da dictadura tenha repercussão além dos es-
t reitos ambitos deste recinto. Mas a verdad'€ zomba sem:pre de todas as per-
fídias e artimanhas dos seus profamadores. A minha affi.rmação está de pé. 
Não é á IReacção Republicana que se devem as convulsões da anarchia a que 
se .re.fere o chefe da Nação. Essas convulsões, que n ão são de a narchla, mas, 
ao contra.rio, são convulsões do patriotismo na reivindicação àos nossos di-
reit<Js e das nossas liberdiades, são consequencias l<Jgicas, fataes dos erros e 
crin:es de uma ·po!itica abominavel Que tem levado a Nação á mentaliclade do 
desespero. 

O >SR. BUENo BRANDÃo: -Nó ten·eno das accusações V. Ex. é muito .fet'til. 
O SR. Mo·Niz :Somm: - No terreno das a•ccu sações, diz V. Ex . sou m uito· 

f.ei'til~ mas sem sempre .fertil .no t er-ren<J das ac cusações verdadeiras. E ' com a 
verdade, é com a justiça que ~rofligo os erros dos seus adversarios e prof!igo 
com t anta verdade e com tanta justiça que não regateio elogios aos membros 
des!:e mesmo G<>verno, quando· os seus actos são dignos dos nossos elogios, 
que provocan~ aborrecimentos mal dissimulados, neste •jogo de ta:ntas rivalidades 
e tão tristes c<Jmpetições pessoaes. E' com tanta verdade e ta:nta justiça que 
oriento as minhas af.firmações que ellas são fragor.osamente confirmadas por 
aque.Jles mesmos que julgám combatel-as . O telegramma do general Rondon 
den:onstra cabalmente mais essa verdade, além de vir em apoio das minhas 
asserti'vas em repota á entrevi ta do Chefe da Na<;;ão. 

Vê, portan to, o meu eminente am igo, Sr. Senador por Matto Grosso, que 
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s. Ex., no seu louvavel a.fan, que é uma das m a is bella s qualidades de seu 
JJello caracter, de defender os seu s amigos, apanhou affirmações minhas, num 
discurso que não tinha nada de agg.r essivo ao chefe das forças governistas 
nos campos do Sul, par a, retorcendo o meu pensarr..ento, com fina e subtil 
hermeneutica em que S. ·Ex. se aventurou, em sondar as profunde zas da mi-
nha consciencia, rufim de arrancar d e lá, não a .idiéa que eu h avia externado, ou 
quiz exprÍ!mh·, m as aquella que S. E x . poderia imaginar estava n os refolhos 
mais íntimos oo n:eu pensam~nto . 

O 'SR. A. AZEREIDo : -A palavra fratricida usa d a por V. Ex. em seu dis-
curso indica o seu -pensamento. 

O SR . MoNrz iSoDRÉ : - A paiav~·a fratricida é q ua lifica tiva da palavra. 
Juta, e luta fratricida é aquella que se trava entre irmãos. 

O SR .' A. A ztmEJDo: - Neste caso, nã o era sômen-te o general Rondon que 
poderia te1· gaudio dellas, mas t a m-bem os r evoluciona-rios. 

O SR. MoNrz SoDflÉ: -Está V. Ex. querendo que e~1 a-ccuse os revolu-
cio-narios . 

O SR. A . AzEJREDO : - Não apoiado. Penso que V. ·Ex . n ão andará bem 
accusando os seus crore!igiona-rios. 

O SR. iPRESIDENTE: -Observo ao nobre ·Senador que €stá terminada a ;pro-
rogação da hora do expediente. 

O SR. i'MONIZ SoDRÉ: - ·Sr . Presidente, concluirei dizendo ao meu illustre 
c-ollega Sr. Se-nador A . Azeredo, que eu não tenho, nerr..- tere-i ,razõ-es para 
aocusar os r evolucionarios, pois não recuarei de affi:rm.ar, com o desaffronta-
mento que me é peculiar, q ue o movimento reacc!onario que se O'iJ<era n Ó paiz 
é a consequencia fatal dos erros accumula dos, dos attentados monstruosos com 
que o C hefe da Naçã.o vem arruinamdo o Srasil, e a inda m a is, que o direito de 
insurreição co-ntra o despotismo é u-m direito in-a lienavel e um sag-rado dever. 
(M1~ito - bem; ·?mui to bem) . 

O tSR. BuENo BRANDÃo (pel-a o1'Clem): - Sr. P residente, peço a v. Ex. que 
consulte a o Senado sobre se co·nced-e prorogação da ho.ra do expediente, por 
mais quinze minutos. 

O SR. PREsiDENTE: -O Sr. Senador •Bueno Brandão requer IProrogação da 
hora do expediente -por quinze minutos. 

Os tS;-s. que awrovam o requeri-mento queira m leva nt-ar-se. (Pausa). 

Foi con-ce dida a -pro,rogação. Te m a palav.ra o Sr. Bueno Brandão. 

O 5r. Bneuo Br_llndíio: - Sr. PrElélidonte, a leitura do teleg'ra.mma do 
honrado e ·bravo Sr. General Rondon, que acaba de ser feita pe1o meu i-Ilus-
tre e dilecto amigo, representante de Matto Grosso, o Sr. Senador Antonio 
Azeredo, proporcionou ao hon-rado representante da B aJhia, o Sr. Senador 
M.oniz tSodré, mais um ensejo de procurar convencer ao ·Senado de que o es-
tado de anarchia em q;ue no.s t emos encontrado nestes ultimos tempos foi 
prov.ocado, nã o -por aque lles que se insu-rgiram contra as instituições repu-
blican a-s ou contra a ordem legal, mas pelo honrado IS·r. Presidente da Repu-
blica, pelos seus actos, pelas perseguições, por esse cortejo de accusações 
que o honrado representante da Bahia -se a!Pro-uve crear , vara justificar a 
sua atti't·ude em face do JG<>verno, a ttribuindo ao S'r . Presidente da Repu-
blica a res-ponsabilidade de tudo que de anormal tem perturbado a vida do 
Paiz. 

[para isso, Sr. Presidente, o h-onrado representante da Haihfa procurou 
apoiar-se ho,je nos termos do t eleg-ramma do Sr. General Rondon. 

IDevo recordar ao Senado q ue o nobre Sen-ador pela Bahia declarou que 
o Sr . General R ondon "era encontrado assiduamente nos salões do Sr. N!lo 
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Peçanha; ao passo .que o ISr. Lsidoro Lopes lá não tind1a sido visto nenhuma 
só vez". 

o Sr. General Rohdon di2; no telegramma dirigido ao 1S~r. Senador Aze-
redo "o01L'V'idadO :pelo .Senador Nil.o Peçanha, mais de uma vez estive em sua 
residencia .na praia do Flam'Nlg.o, onde sem•pre encontrei seu salão cheio 
de homens· I]}Oliticos" . 

.AJccrescenta .o illustre general: ".N.ossa palestra sempre versou a res-
peito de assumptos de ordem socia.l, c.om elevação de principies sob're a po-
litlca nacional. Nunca o Senador fluminense me referiu manifestações revo-

·lucionarias na campanha ·politica que ia desenvolvendo, RESPEITANDO AS MINHAS 
CONVICÇÕES DOUTRINARIAS QUE ELLEl SABIA SEREM INFLEXIVEIS. Respeitou-as sem-
pre e sem o •!1Ue não poderia contar com as minhas sympathias, pela es·pe-
l·ança que o seu pro·gramn1a republi·cano inspirava aos republicanos" . 

Este testem•unho, sem duvida de grande valia, refere-se cert!Lmente ao 
periodo inicial da campa!lha desenvolvida pela Reacção Republicana contra 
o candidato da Convenção de 8 de Junho. 

Em outro período diz ainda o ISr. General Rondon: "Nunca mais estive 
com o Senadar Nilo Peçanha". · 

Temos, Sr. Pl·esidente, que o General Rondon não era frequentador as-
slduo dos salões do ohefe da iReacção Republkana, onde só compaJ'€(:!ia algu-
mas vezes oonvidado por aquelle politico fluminense, o que ê cousa differen-
te da assiduidaJde notada pelo honrado representante da !Bahia. 

O ISR. MoNrz .SoDREl': - O Sr . General Rondon não contestar'á o que 
affi'rmei. 

O .SR. :BUENo BRANDÃO: - O Sr. General tRondon declara que fôra ali 
algumas vezes A CONVITE Do .SR. NILo PEÇANHA, e para tratar de questões ele· 
vadas e de 1grande interesse para o paiz. Affirma ainda q,ue nessas reuniões 
e confabulações não se cogitou de movimento revolucionarlo, certamente 
pelo :respeito ás suas convicções doutrinarias. 

O SR. A . AZEJREJDO: - Apoiado. 
O .SR . BUENo BRAN[)ÃO: -Disse mais S. Ex. q u e os seus princípios po-

liticos, as .suas doutrinas plhi!osophicas repelliam que se tentasse arrastai-o 
para· <l'sses movi-mentos revolucionarias, aos {!uaes S. Ex. sempre se man!· 
f estou contrario. 

O SR. A. AZERElDO: - Apoiado. 
O iSR . B uENo !BR..o\NDÃ<> :: - Isto não a utoriza ning-uem a affirmar · que 

-em .outras occasiões e ent're outras pessoas esse assumpto não fosse objecto 
principal 'de confa;bulações na casa da.quelle illustre politico. 

tO SR. •SoAREs DOS SANTOS: - V. Ex. poderá dizer-me, pelo telegramma, 
onde foi elle encontrar essa versão do movimento -revolucionaria · contra o 

.qual se manifestou? 
0 SR. BUENO BR..o\N-DÃO: - De quem fala V. Ex.?. 
0 SR. SOARES DOS ·!SANTOS: - Do Sr. General Rondou. 
O iSR . !BuENo BRANDÃO: - Consta do telegramma do General- Roridon 

.que vou lêr : 
".Nunca mais estive com o Senador Nilo Peçan:ha, sendo surpr(h 

hendido em Porto Alegre, q,uando de regres.so da-s· manobras em que 
tomei parte, em Saycan, po.r um convite do meu eminente amigo 
iPresidente ·B9rges de Medeiros, no seu palacio, em que se discutiu 
a conveniencia da instituição de tribunal de ·honra para decidir da 
eleição presidencial . . Nessa occasião a lguem opinou . por uma deci~ 
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,são .revolucionaria si nã o fosse possível al,cança r uma . soluçã.o pa-
cifica. 

IA minlha opinião, como a do eminente republicano, foi pela con-
demnação formal a tal processo. O inclyto 1presidente gaucho levan-
tou-se e me àeclarou : 

''>Estou -satisfeito conhecendo a sua opinião, e accres centou - e, 
como sabe, a nossa doutrina proclama preferíve l o governo mais 
retrogrado ã revolução mais esperançosa." 

Uma v ez no Rio, ifui na minha directoria de engenharia pro-
curado mais de uma vez por personalidade de alta colloca ção no 
m undo social para collabora!r na revolução, declarando sempre e 
terminanterr1ente, que, positivista, era contrario aos meios revolu• 
cio11arios de regeneração social ou politica, mantendo-me fiel a~ lado 
do governo. 

Convidado para assistir a uma conferencia em que se trataria 
do magno a ssumpto, declaxei que só no 1neu gabinete podia receber 
quem quer 11ue deseja sse me ouvir, cuja opinião aliás eu me apres-
sava em decla rar contraria em a'bsoluto ao movimento de r ebelllão." 

Não foi em casa do Sr. Nilo Peçanha. 
O !SR. MONiz Somm': - Foi o que affirmei! 
O' .SR. BUENQ BRANDÃO: - Sr. Presidente , o Sr . General Rondou decla-

ra q.ue n•unca mais se encontrou com S. Ex. 
O .SR. MONiz SODRE': - [Depois da campanha. 
O SR. BuENo Bn.ANDÃO: - Da ex-posição se conclue que essas visitas fo-

1'am feitas durante a ·ca111panha. ISeja, porém, com<> fõr, desses factos o hon-
rado r81presenta.nte da Ba-hia não póde tirar iÜações 'J)ara de monstrar que o 
telegramma do Sr . General Rondou vem contradíétar as afi'irmativas do 
.Sr. Presidente da lRepublica, na entrevista que S. Ex . commentou. 

O SR. AN'I'ONIO IMONiz: - Desmentiu formalmente. 
O SR. BuENo iBRANDÃO: - O Sr . · Genera l Rondon diz que algumas v ezes 

esteve ·na casa da praia do Flamengo ... 
o 1S!Í. MONIZ SooRE': - Concedendo tudo a v. Ex ., o mínimo que póde 

affirmar de boa lflê •ê que o tele;gramma do General Rondon é um tes temu-
nho contrario !á af·firmativa de que o S1·. .Nilo Peçanha fosse chefe do mo-
vimento revolucionario no B!rasil. 

o •SR. BuENo B!M.N'DÃO: __, ... e que em sua presença não se tratou de 
movimento r~voiucionario. E' ·um attestado restricto e ·refe rente a tempo 
determinado e não a todo período da campanha eleitoral, q,ue só te rminou 
com o reconhecimento dos candida tos· eleitos. 

O que lê certo, :Sr. Presidente, e decorre das declarações do •Sr . Gen e1·al 
Rondon é que as idéas revolucionarias estavam em foco. 

Por ellas só poderiam ser responsaveis os partidar ios da Reacção Re-
publicana, que, ve n cidos nas urnas, a1Jpellava.m para a l'evolução . Os con-
v ites f eitos ao General Rondon não o foram p elos correligionar:ios do can-
didato triumplhante. 

O 'SR. MONIZ \SODHE': - Não foi O Sr. Nilo Peçanha, porque o Sr . Ge-
neral lRondon diz alhi que nunca soube que elle tivesse a idéa de fazer a 
r-evolução. 

o SR. BuENo [BRANDÃo: - E' natural 1que não soubesse, por'que S. Ex. 
n unca mais se en<!ontrou com o 1Sr. Nil<> Peçanha. 

0 SR. MONIZ SODRE' : ·- V. Ex. leia o telegramma. 
0 SR. BuENO B RANDÃO: -V, Ex. já O leu . 
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o SR. MoNIZ SoDREl': ~ O S1·. Cfflneral Rondon nunca ouviu o Sr. Nilo 
Peçalllha dizer q.ue q>Uizesse fazer a revolução . 

O SR. BuENo BRANDÃO: - Ninguem contesta essa a;f.firmação, mas dahi 
affirmar-se que o Sr. Nilo Peçanha não quizesse jámais fa2ler revolução, 
va.e mu\to longe, porque elle proprio, em seus discursos, em seus pamphletos, 
em seus actos, não e&tava longe de proclamai-a, quando declarava que en-
trava ean urna campanha ~}Olitica pwra vencer, custasse o que custasse. 

O SR. MoN:rz .SooRE': - Em opposição ao - Haja o que houver. 
o SR . BuENo .BRANDÃO: ~ Não. Haja o que houver foi dito em defesa 

da ordem da legalidade e ao respeito á so]:>erania da Nação expressa nas 
urnas de 1 de ·Março. 

O SR. MoNiz SooRE': - E V. Ex. affirma ... 
O SR. BUENo BRANII>ÃO: -V. Ex. aofifirma o que eu não disse . 
0 SR. ;MONIZ SODRE': - V. Ex. disse que .. . 
tO S11.. BmlNo BRANDÃO: - Pelos seus aqtos, suas palavras, o Sr. NU o 

Pec;;.anha animara, sipão inc\ta:ra, movimentos sediciosos . 
tO .SR. iMoN:rz SopRE': - Ahi, não; V. Ex. não tem razão. 
O SR. BuENo B&ANDÃo: - Chefiando· uma campanha que não se deti-

nha deante dos processos mais .condemnaveis, iria atê o convulsiona.mento 
geral da Nação. 
· Os partidarios da Reacção Re!)Ublicana àppe.llaram para uma decisão 

revolucionaria si não foss·e ;possivel uma sol·uç~ · ,pacifica. Ninguem acredit..t 
que resoluções tão graves .pudessem ter sido tomadas ou mesmo pro;postas 
á revelia e sem o assentimento do chefe da Reacção Republicana. 

O Sr· General !Rondon· foi procu·rado por a lguem para tomar parte no 
1~ovimento revolucionario. Quem podel'â. te!:._~ responsabilidade desse · movi-
mento nessa occasião? Oerta=ente a Reacção Republicana . 

:Portanto, Sr. \Pl'<llsidente, o telegramma, do illustre Sr. General Rondon 
ao ho:rl'r<~odo Vice-1Presidel;lte desta Casa não vem de modo a lgum apoiar as 
o:bservações feitas ·pelo ·honrado Senado1• ~ela !Bahia. Ao contrario: S . Ex-
dá noticias de qllle, ao tempo em que se estabeleceram as lutas em derredor 
_da successão do Preside1;1te Sr. @pitacio Pessoa, havia um sentimento revo-
l ucionrurio, um pensamento de se resolvel,"em as q1,.lestões politicas pela revo· 
lução. Quem podia setr responsavel por esse movimento que o pr.oprio Sr. 
General Rondon affirma ter exis.tido :nessa êpoca? Certamente o partido po-
li ti co que chefiava a opposição á ·cand\datu,ra do Sr . Arthur iBernardes . 

O telegramma do illustre Sr. Cfflneral Ronqon, em defesa de sua attitu-
de ipolitica, não UJinpara as ·conclusões a que procura ehegar o J1onrado Se-
nador pela !Bahia. iS. Ex. pôde recor<rer a outros factos, póde ·crear em sua 
imaginação ifertil em affirmações arr.ojadas, outros elementos em seu apoio. 

Nunca, em boa fé, •pOderá servi:r-se das palavras daquelle digno servidor 
da R.etPublica. O honrado representante da !Bahia já mais ,conseguil'á provar 
que o eminente Sr. :Presidente da Republica tem 'Praticado actos que pos-
sam justificar ou mesmo explicar qualql\ler manifestação revolucionaria ou 
sediciosa. 

Toletrante por habito, por sua educação e por seus principios de solida 
moral politica, o -s1·. Arthur Bernardes nunca !oi adepto de soluções violen-
tas ou da pratica de medidas odiosas e oppressoras. Mais de uma vez, mes-
mo nos momentos mais sérios da .tucta politi-ca em que se encontrou na 
campanha eleitoral, deu elo:quentes provas dessa cordura e tolerancia, accei-
tando o voto civico do Gene'ral Ronclon, <rue sabia particlario do Sr. Nilo 
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P eçaniha, pa ra d ecidir da validade do pleito presidencial em que d'oi candi-
dato .. . 

O SR. A. AZElREDO: - Apoiado. 
O SR. BUElNO IBR.L'<DÃO: - ... arbitro unico tal o conceito q ue S. Ex. 

fazia da intE1grida de m ·oral do Sr. General Rondon . 
O SR. A. AZEREDo: -• Em um momento em que essa deliberaçã o podia 

provoca r uma grande crise politica. 
O SR. BuENo IBRANDÃO: - P erfeitamente . O honrado Senado'r por Matto 

G rosso a ca!ba de dar o seu valioso testemunho pessoal de que o Sr. Presi-
dente da R epubUca declarou acceitar como arbitro unico o Sr. General Ron-
don, tal a delicadeza dos sentimentO>S do Sr. Arthur Bernaxdes, tal o seu de-
sejo .de só galga r á ·posição de supremo magistrado da Nação, sem pertur-
bação da orde m, unicamente pela vontade e pelo voto popular. O Presidénte 
el a Republica mantém integras as virtudes do candidato. 

!() .SR. PRElSIDElNTEl : - Observo a V . .Ex. que está finda a proroga~ão 
da hora do expediente. 

!() •SR. a3UENO IBRANlDÃO: --' Vou concluir. 
O SR. MoNiz SonREl': - Não sei porque V . Ex . cita este caso do tribu-

nal de honra no seu discurso. JSabe-se que o Sr. Presidente da Republ!ca 
acceitou esse trilbunal, e uma vez que o ve-reclictltm lhe foi contrario, í·e-
cusou-o . 

o SR. BuENo .BRANDÃo: - Não acceitou. Nunca Tec:onheceu na. com mia 
sio do Glub Milita r auto~·idac1e para dirimir a conte'nda . 

o ;SR. MoNiz .SoDRÉ: -S. Ex. a;cceitou o tribunal, mas, depois, verifican-
r!o que o veredictum 1he ·era ·contrario, repudiou os juizes 'que tinha accuitailo. 

o ;SR. BuENo BRANDÃo: - ;Engana-se o honrado Senador pela Bahia. O 
Sr. Arthm· Ber.nardes nunca poderia acc·eitar a decisão de uma· commissão 
pa;rcialissima, co.nstifuida á s ua revelia . .Se necessario fosse, eu :poderia in-
vocar o testemunho do ·digno representante do Estado do Amazonas, Sr. ~-
naclor Barbosa Lima. 

Frageis e insubsistentes como esta são as demais afd'irmações do Sr. Se-
nador Moniz Sodré . 

Sr. !Presidente. Devo con cluir por estar finda a .vrorogação da hora do 
ex,pedi ente que ge.nm·osamente me f<li concedida pe lo Senado. Voltarei ao as-· 
sumpto em outra oppprtu;nidade para provar ao !Senado que o honrado Se-
nador 1Jela Bahia foi injusto na apreciação e na critica que desenvolveu so-
bre a entrevista do 1Sr . Presidente da Republica. a O Paiz. (A1JOi{tdos . Milito 
bem; ?Mti to bent) . 

·SESSÃO DE 19 DE MAIO 

O Sr. Bm·hosa Li-lllll ( * ) : -Sr .. Presidente, a.nte s .que V. E x . m e fizesse 
a honra de da r-me a pala'Vra , .nos termos do R egimento, j á eu a havia rece-
bido, dada implicitame nte , em termos inequívocos, por duas ;vezes, em topi -
cos expressivos da Me nsrugem '(1ue ao Congresso L egislativo enviou, em 3 de 
Maio ultimo, o Sr . !Presidente da Republica. 

T enho a ssim, pois, a palavra dada, ao m esmo tempo, ;por V. Ex . , Sr. Pre-
sidente e pelo digno S.r . Presidente da R epublica, uma nos termos sacra-
m entaes do R egimento, outra por fôrma, devo confessai", que a mim m e sur-

( * ) N ão fo i revisto •pelo orador. 



.JJl'ehe'nd&Ll - ineJita , encol1Jtrando-a, ;::orno a encontrei, em tPhrases sugges-
tivas da recente fala do throno. 

Deparou-se-me este chamamento quasi nominal á trihuna, vrimeiramen-
te- 11a parte em que o Chefe do Poder Executivo se refere á actuação que tevE:, 
no ·fim da sessão parlamentar, no anno proximo passado, a minoria, a cha-

-mada minoria do Senado da Repulblica. 
:Sinto-me envolvido em nova referencia-, essa mais runpla, menos pessoal, 

ma~ n em IJOr isso·, deixa:ndo de incluir-me tambem .na parte dogmatica da 
.fala do throno, em que o Chefe do Estado entra a philosophar, despendendo 
0 seu respeitalvel modo -de vêr sÍYbre a Constituição de :2·4 de Fevereiro, conjun-

.. tàmente sobre a .~ientalidade dos membros da assembl<éa qut> contribuíram 

.para a organização desse codigo. Eu estou envolvido entre aquelles iqealis·· 
tas ·tomados de generoso enthusiasmo a cuja metap·hysica menos fizeram do 
ponto de vista sociologico, tal ;::orno lhe parece decorrente da falta de adavta-

.. gão daquelle estatuto pelas condições peculiares aq nosso meio, a nossa raç.1 
e a nossa historia. 

o SR . '!B'UENO BilANnÃO ; - O ·Sr. Assis iB1·asil chamou-os de inex·peric.ntes 
. e improvisadores. 

o SR .. iBARBOSA LIMA: '-- Não att1~ibuo intuito pejorativo á observação, nem 
do velho constituinte que lfoi o ISr. Assis B'rasil, nem a do actual Presidente da 
Republica, adolescente na época, que apenas encontrava quasi entre os seus 
livros coUegiaes a obra dos constituintes da Repubjjca. 

Acudindo, •pois, a ess~ duplo chamamento, não ha da rili.nha parte vaidoso 
açodamento vindo occtmJar a preciosa attenção do Senado :da Republica, 
-qua•ndo a mim tudo me parecia aconselhar mante1·-me na a.ttitude de ' quem 
aguarda o debate a abrir-se sobre a revisão constitucional, vara, fazendo um 
exame de consciencia, eu, v elho constituinte ode 9-1, verificar, se deveria ou 
não modi-ficar o ponto de vista aodo.ptado naquella f;poca para preferir os do-
gmas do Tribunal, vülga.rizado ·pelos fieis da Synagoga moder-na , no afan de 
reformar o Evarugelho dos ide ologos de 91. 

Estava, Sr . .Presidente, inclinado a adiar as minhas consideraçõ~es, ino-
tivadas por esse duplo appello, porque motivos que muito :deploro impedem qu r• . 
. S!J enca;ntre -presente á sessão de hoje o honrado Senador pelo Estado de Santa. 
Catharina, ideologo de 189<1, como eu, Relator da Receita no S enado, na sessão 
do anno proximo passado, o eminente Sr . Senador Lauro iJ.\I['llller . 

Nesta varte da mensag em, o Sr. Presidente da Republica aJpadrinhou-se 
com a o,pinião do ;preclaro Sen ador, R e la tor do Orçamento da Receita . . Tran· 
screveu alguns trechos <lo discurso com que acompanhou os debates, por oc-
easião da discussão do Orçamento da Republica, o eminentt\ relator respectivo. 

Reza a mensagem o seguinte: 
"O Ministerio .da Fazenda e a Camara dos Sr.s. Deputados, por 

ultimo, examinaram detidamente o projecto do o·r çamento, mas a mi-
noria do Senado, por espirito de OP'lJOSlçao ao Governo, o obstruiu â 
ultima hora, sob o fundam~mto ·da aggravação de impostos". 

Por espi1 .. ito de op110sição! . 
Dig'ne-se o Senado de ter lbem presente a expressão de que se se1wiu p 

Sr . Presidente da Republica, referindo-se a alguns de seus fiscaes, de seus jui-
zes e , preterindo no espírito, senão na lettra, as justas exi•genclas da eth!e&o 
parlamentar, c ornmendiadas no arU.go- que V. Ex., Sr. Presidente conhece 
bem , e constante do nosso Regimen<to. ' . 

O Chefe do Poder iExecutivo reincide na amabilidade com que se refere · 
a Sena dores da R epublica no exercício o e seu mandato, dizendo: 
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"O Governo não ficou prej-udicado com essa o.bstrucção, mas fi-
cou o paiz, com o desapreço pela sua situação financeira, sem :Pr.ec~

dentes na vi·da nacional". 
O art. 34 do Regimento reza: 

"•E' prohibido attribuir mãs intenções, usar de expressões de;;-
l'espeitosas para com os Senadores, 'Deputados, Cheife da Nação ú 

membros dos poderes publi\:os, ou nomear aquelle cuja opinião se 
approva, ou impugna" . 

E em 1910, nos primeiros dias que se seguiram á ascenção do Marecha> 
Hermes á. •suprema magistratura da Republica, accresentou-se este !Para· 
grapho: 

"A Mesa 'Providenciru."á a fim de que as expressões injuriosas a 
<!Ue se refere este artigo· não sejam publicadas no Dicvr·io c'Co CongTesso 
e nos An.naes". 

Repito as palavras do Regimento: ""E' prohibido attribuir más intenções' '. 
A acção, a actuação dos Senadores da minoria foi acoima.da de se te1· 

realiza'<l.o, de ter sido tal qual foi, .por espírito de opposição. 
O Senado, na siceridade . do seu fôro intimo, ha de reconhecer que ness,~ 

manifestação do Sr . Presidente da :Republica desconhecem-se as boas inten-
ções com que cada um de nós se desem·penha do ·seu mandato . IE, d esconhe-
cendo-as, aptplica-lhes o conceito pejorativo que se envolve, evidentemente, a1a 
phrase "por espi-rito de opposição". Eu não conheço neste ·regtmen · "Chefe 
da Nação". E ' a p.nrase m·enos feliz, :é o euphemismo- que menos se coaduna 
com o espírito do regimen . Conheço o Cheife do .Poder·IE'x:ecu tivo, o cabeça da-
quelle poder a que se refere .o legis lador constituinte depois de t e1: indicado, em 
vrimelro lagar, o Poder L e.gislaüvo. 

1Eu indago, .Sr. !Presiden te, se existe acaso algU!11a preeminen cia, algu-
ma preexcellencia decorrente de alguma anachronica ma.gestade entre o que 
é devido, como attenção, como r espeito no julgamento da acção que lhes · é 
propria , ao Presidente da \Repu'blica ou a qualquer dos Srs . Senadores. 

Perguntaria se não. existe no espírito do R egimento - .posto que a hi 
não se encontre em lettra expressa - ·a attribuição da Mesa do Senado, para 
a qual eu pudesse appellar, requerendo que. da 1\fe:nsa:gem que começa a ser 
transcriJpta nas act.as dos nossos trabalhos !fossem riscados . . . 

O SR. PRESIDENTE: - Na hy)pot hese, V. Ex. devia appellar para a Mesa 
do Congresso, ·pera,nte a .qual fo i lida a Mensagem. 

O SR. BARBosA LIMA : - V. Ex. sabe q ue essa é uma conjunctura na .qmil 
nenhum represen tante da Nação pôde solicitar providencia da Mesa . . Trata-se,. 
como 111ós ti·vemos occasião de ver, em episodio r ecente, <:\e uma sessão so-
lemnissima, â qual assistiram .'os representantes de todas as naçõles, co;,n as 
quaes entretemos reiações .·de amizade. E' um momento absoluta mente inop--
portuno para se chamar a a:Uenção de estrangeiros e apontar deslizes e~ do· 
cumento de caracter olfficial . 

Sr. Presidente, eu nada reclamo ; assignalo. E; como republicano, con-
tento-me com o julgamento da opinião dos contemporaneos e da posteridade, 
que ha de dar a cada um as responsabilidade das suas attitudes. 

Comprehendo o estado dalma do honrado Chefe do Poàer !Executivo aO> 
redigir o documento em que, com •grande pezar meu, se me •deparou essa ex-
pressão. ·· 

Não insisti-rei e apenas recordarei q u e .houve uma época, Sr. Presidente, 
em ·que um repr esentante da Nação, dentre os mais autorizados, um grand~ 
nome dentre os fundadores d~ nossa nacionalidade - .A!ntonio Carlos, .Senior, 
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Antonio Cal'lo&, o <patriarcha, - .querendo revidar o golpe politico com que 
-:Ber.nardo de Vasconcellos havia forçado a renuncia do regente Feijó, pro-
moveu a revolução que se caracterizou pelo advento do Sr. D. Pedro li ao 
throno imperial, antes da idade permittida •na Constituição do · Imperio. 

\De .passagem, assignalemos que ahi temos um Antonio Carlos autor de 
revolução. Opportunamente, tiraremos a philosophia ·decnrrente deste epi-
sooio. 

Chamado a aparar o golpe preme•ditado po·r Antonio Carlos, Bernardo 
·de Vas·concellos occu•po'u o 1\:{inisterio por 24 ·horas apenas, a rque elle chama-
va "as mais gloriosas de sua vida p ublica" par a resistir á . revoluÇão. 

!Estava no rponto de vista da lega.Uõade de então e, para logo, .baixou um 
decreto, adiando a Assemb'i~a Nacional. Ao ser lido, na Garoara dos Depu-
tados, esse decreto, o Sr. Antonio Carlos .levantou-se e fu lminou com ex-
pressões, que seriam, hoje, mandadas riscar ·dos A.nnaes do Parlam~:mto: "Esse 
Ministerio é trahidor e tnfame!" 

Convidou tumultuariamente os seus corr eligiortarios a se {!irigirem ao 
Paço de S. Chr istovã o, onde, revo1ucionariam-ente, foi proclamada a maiorida. 
de do Sr. D. Peá-ro li, .que a inda não tinha attingido os <15 annos . 

Nós temos progredido, <S-r. Presidente, em ma teria de lingua.gem parla-
mentar. E temos pro.grooido de fórma ta.J, .que as expressões empregadas, no 
exercício de seu mandato, por Deputados e Senadores, são vassadas p!"lo cr!vu 
da censm·a a cargo das Mesas de cada uma das Casas. Depois de filtradas, de. 
cantadas, são sonegadas á larga publicidade, prohib1das de circular, para que 
não hajam de ihtoxicar o espirito publico, incontestavelmente susceptível dn 
ser envenenado, todas as vezes que se lhe não serve o caldo officíal. A 
unica mésinsa., que pôde ser preparada pelos 1Joticarios da legalidade, é 
.aquella que é lançada pela rsaude !Publica, que va-le vela normalidade do exer-
cício das fun cções parlamentares. E nós outros, os que d~ve1·gimos õo crédo 
df·ficia l, temos que nos conteútar com a publicação dos nossos discursos em 
uma edição, cada vez mais tendenciosa-mente reduzida, do jornal desta e da 
outra do Congresso. E temos a inda de passar, como eu estou passand(), pre-
scindindo das amabilidades de .um docum ento, nada n:iais nada menos que 
uma quasi encyclica, aprecia.ndo e censurando a conclucta de um Senador, 
no desempenho• .. do seu •inandato! 

o. SR. MoNiz .SoDRÉ: - E temos de soffrer, sem ,possi·bilidade de rectifica-
ção, as a lterações dos jornaes governistas, :nos ~1ossos discursos - o que e 
mais grave ainda! V. Ex. já teve occasiã•o de a ccentua:r a liberdade h emiple-
gica da imprensa no 'Brasil. 

o ,SR. BARBoSA LIMA: - Lamento, Sr . Presidente, a ausencia do m eu 
honrado co !lega e presado amigo, o Sr. Senador L auro Mu1ler ... 

O SR. A . AzEP.EDo: - Aliás, por motivo ju~ti<ficado. 
O SR. BARBoSA LIMA: - ... por moUvo •que tam~Je,m j'á deplorei, conhe-

cedor , como sou, da razão que o impede de estar presente nesta hora . 
Nesta parte ela mensagem, .Sr . !Presidente, o Gove rno - o Governo é uma. 

expressão que tem sid.o muito discutida nesta e na outra Cas.a do Congresso 
Nacional, notadamente nos casos -de intervenção nos n egocias ;peculiares i 
economia dos Estados Federados, e dessa discussão tem-se chegado· á conclu-
são de que a expressão - o Governo - se refeore ao conjunto dos orgãos lJr""" 
postos de cada um dos departamentos de acUvidade funccional :da Republica. 
- o Poder Executivo, o P oder Legislativo, o Pode1· Judi-ciario. E Governo 
como expressão do Po.der iExecutiJvo, não. conduz com a essencia do regimen . 
Diremos nós : O Poder Executivo não fica pre judicado com essa obstrucção, 
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mas ,prejudicado fica o .pa iz pelo desrupreço• da sua situação financeira, sem 
precedentes na vida nacional, e a paralyzação das obras, para cujo custeio se 
torna patente a falta de recursos . 

Neste :parag-rapho, linhas atl"âs, o Sr. Preside nte da Republica gaba-va-se 
dos esforços 1q1ue <tem etn~rega'do com os seus dignos auxi1ares no senWio de 
realizar economias não communs, restringindo á mais severa dieta os gastos 
a cargo da Farenda Nacional, e a.ccentua : 

"0 a.ctual Gaver.no n ão tem U)Oupado esforços para levar seu 
concl.ll'SO a essa obra prutriotica, recommendando e praticando rigo-
rosa econo·mia, suspendendo obras .. . " 

De modo, Sr. Presidente, que o Go<Ve.rno ga.ba-se de hav<er determinado a 
;;ug,pensão das obras, como um ;ponto do seu prog.ramma. Julga-se meruct.dor 
de louvores e eu não os regateio, IPO·r ter levado até es·se .po1üo o seu espiúto 
de economia, suspendendo obr.al>, !POt'<J.ue julga necessar·ia ess·a medida, e 
por{lue jUilga <!Ue os recursos da Recei.ta .federal não 'Permilte.m a sua con-
tinuação e depois lamenta ter sido forçado a s·uspendel-a! 

Portanto, em urn caso, é motivo de des.primor em relação 2. minoria; em 
outro caso, é moti-vo 'de elogio para o Chefe ,elo Estado. 

S. Ex. o ,s~·. P .residente da .Rep.ublica susrpendeu as obras, porque ente.n-
<!ia que a tanto era forçado [leias condições 'J)recarias do T:hesouro :Nacional? 

Não; :S. Ex. s uspende u-as !POrque, ,por falta de patt·iotismo, rpor esrpirito 
ile oppos1cionismo á minoria, lhe negou a lei de meios, 1pois ·si a~s:m não fosse 
S. Ex. não as suspend'el"ia. \Si a minoria lhe ti-vesse <lado a Jei de m-eios, 
S . 'EX. não su$enderia le5Sas obras. S. Ex. annuncia que suspendeu as 
obras de .caso ,pensado·, por conooquencia, n ão !J)elo que lhe 1}arecia imposto 
pelas condições do Thesouro Nacional. 

Mas, S.r. :PresidJe'llte, n este ~redho ainda ha um ponto que se ·retere á 
prlmel.ra !Parte do meu discurso . .O Sr. Presidente da Repub.lica diz que ~L 

a ggravação do il!ljposto ·é necessa.ria a uma distri•buição mais justa dos en-
c<Urgos flscaes, pois pede maior cont.r·tbuição ás classes abastadas, como é 
indispensavel á satisfação das despezas cres.centes d'o Estado. 

Ora, •Sr. Presiden~e. este trec·ho se refere ao imposto sobre a l'Elnda, e o 
imposto sobre a ·renda .consta da lei de orçamento ma.ndada prorogar oom a 
nossa collaboração. Nós não nos furtamos á decretação de medidas que im-
pon'ham ·ãs c lasses abastadas 0 d-ever de CQntribuir, na medida dos seus 
recursos, para a receita federal, sinão {lue appro-vamos o orçamento ora em 
vigor, elo qual consta este typo de •tributação·. 

N'e·ste ponto., Sr . !Presidente, re·spondo a uma outra assacad~lh a, ·constante 
do documen~o que estou analysanclo. "Nenhum outro a lvi1re foi suggerido 
em substituição á vroposta do Governo·, nem ,tão pouco se cogitou de emen-
ilal-a ou a'6fundH-a, mas tão sóme·nte de recusal-a. " 

·Não 'é uxacto. Nós •não moti-vannos nem .contribuímos 1pa.ra moUvar a 
· diciad'ura financeira. Nós optâanos entre o orçamento, entre a lei que man-
dámos ,prorogar e o projecto de o·rçamento .que nos varecia incomprutivel com 
as cond·ições em ·que se encontra a sociedad·e brasilleira. 

ISr. Pres}clente, reivindico para mim a attitude, 0 direito de qualificai-a 
como um gesto de a.migo esclarecido do Go·verno da IR>epublica. 

Sou dos que pensam que não ha Go-verno nenhum que tenha força bas-
tante 1:mra dect'Eltar novas aggravações, SOJba:etudo ante o .phenomeno alar-
mante da carestia da vida. Sou 1por isso dos que entendem que é dever dos 
governos ·precavidos não contribuir para exacer.bar esse encarecimento . Dahi 
a negaotiva uo meu voto ao !J.)rojecto que aug:mentava. extraordinariamente 
" peso dos il!ljpostos, notadamente impostos de consumo, que aggra"Vam ainda 
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mais as condições precarias, ·em que se debate a g_rande maioria dos nossas 
con cidadãos . 

Ha mais, Sr. Presidente. O Governo sabe que ha um typo de tributaçãa 
. continua, por assim di:re1· invisível, m as de effeito.s quasi in.toleraveis, que 
determina a agudeza alarmante do pllenormeno do e-ncarecimento da vi:da, e 

. esse tY'PO de trtbutação é o que 11.ós enconu·am•os na columna das cotações 
do cambio da nossa moeda, aviltada em com'Paração com a moeda dos diver~os 
paioos com os quaes estamos entrelaçados !Pelas relações economicas, que de-
.rerm1na como factor primiOrdial o !Phenoin'Cno do encarecim-ento da vida. 

A d'epl·eciação da nossa moeda, o aviltamento de noss·o me!o circulante, 
a inca.paddade, cada vez maior, do 11umerario para adquirir os meios de sub-
,;lstencia os mais n ecessarios á vida mais modesta; o encmrtamento <dessa uni-
dade ·com que todos os dias ilidam as donas d·e casa; a inca,pacidade des..oe 
\nstrumento nas permutas quotidianas dos o.rçarrne_ntos do.tnesticos, os mai,; 
modestos; esse aviltamento, esse encurtamento, essa illcapacidade são cres-
centes. E na hora presel1lte em que o Poder Executivo annuncia, \POrque an-
nuncia de um modo equivoco, caviloso, cheio de sUJbterfuglos, que está vi«f;o-
rioso em todo o tenitorio nacional, que não existe mais um só rebelde de 
armas na mão, -no scenario brasileiro, nessa ·hora, que, conrbra!dictoriamente, 
decreta em 22 de .1\.·bril, a .prorogação das suspensões '<las garantias· constitli-
cionaes para tres quartas .partes do .territorio brasileiro, do arroio Ohuy aos 
píncaros do Roroina, do Amoazonas á Dagôa dos Patos, por oito· longos 
mezes. E , concommLtantemente, com a ·bróca do ca.llé, com a ·qruéda dos pre-
ços, em ·ouro·, nas bolsas de ·Nova York e do Havre, da ,preciosa e Joe·ndaria 
rubiacea, tp.r-osegue, .por. mais ·.que fec.he os olhos, o i!hermometro ~noneta.rio a 
qu~da do canuhio em marcha .para as casas abaixo de 5, o avntamento tpro-
gr~ssivo e alarmante do nosso meio ci r culante e a aggra·vação do encareci-
mento da vida. 

Seria em uma hora tenebrosa con'lo esta, que nós da minoria., cumpri-
. riamos o nosso dever, aggrava.n do o peso dos encargos que esmagam o con-
tribuinte, ou seria obra de mais sadio, de mais avisado patriotismo dizer ao 

'Governo: - Pára . E ·' momento de te dete-r. Elsforça-te QJOr JPl'art:icar aquüllo 
que ·dizes, reatlizando hon1estamen.te, com a sinceridade 'que o momento exige, 
as >eConomias asperas .que a -hora social ·nos iill\Põe. Dá-'nos a1oticia da,s. 
providencias que acaso adaptaste ·em relação á. orgia official dos automoveis; 
dize-nos que providencias adaptaste, no sentido de r eduzir os milhares e 
milhares d;J contos <:le réis que se gastan1 com os autmnoveis -em que ·se 
11avoneiam os representantes do poder publico. 

Nesta parte da me nsagem, ;S•t·. Presidente, o que ha de tendencioso, não 
nos attinge. A mim, .part-ic·ularmente, v·e·lho am~go das classes i[Yroletarias, a 
mim, não. me a<ttinge, ;pot•que, vartidario do im'Posto de renda, desd-e quando 
tive a ihonra de -fazer !Parte da commissão de orçamento, na outra Casa do 
Congresso Nacional, eu dei o meu voto a uma lei de meios, em que essa es-
pecie de tributo estava consignada. 

trvias, feita esta rapida analyse da pa:t·te financeira vreambular da men-
sag·em presidencial, ,pas·sa.rei a outra ,pa.r.te, :S;t· . Pl'IElsidente, das co~side.rações 
que fui de ailguma sorte convidado a •produzir, na defesa da minha attitude. 

•Signata:rio do ,protesto, bl'ilhante.mente motitVado tpelo honrado sr, se-
nadar !Pelo Estado do !PM'â, meu preelaro amigo, cujo nome d-eclino com 
verdadeiro [lrazer, o Sr. La ua·o Sodré, fui dos que se n ão podem conformar 
com o inaudito d,eet·eto de k2 de Abril, que prorogou o estado de sitio até 31 
de Dezembro do corrente anno. 

E-ntendo, 'Sr. President€, que este acto confirma de modo in equiv-oco as 
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tendencias com -cru e · se -vae, dia a dia, accen-tuando a insütllação, em vez ·Jo 
regimen re,p ublicano, da escra vocracia, em terras brasileiras . 

Ha dous aspectos a considerar n esse terreno; um, tem sido awreciado 
nesta e, mai·s demoradamNrte, n a outra Casa do Congresso Nacional, mais 
pro;priamente !Pe.rtinente ás illter.pre.tações dos •textos cons•titucionaes; outro, 
que decor~·e. da lição dos factos, insophismavel e eloque.nte, na .ter~ivel lin-
guagilm com que Clhama a .p.ostos todos os· vatrioltas arnJi.gos de um regimen 
verdadeiramen te republicano. 

Allegou-:se que, na ausencia do Congresso, o IPQder Executivo é o com-
petente ·pat·a de.cretar o estado de sitio, -para s.USiJ).ender as garantias consti-
tucionaes, e iruvOCQu-se em avoio dessa <t!he.se o ru-t. 48 da Constituição da 
Re.publica, em que e'SSa attribuição é deferida ao Chefe do Po.der Executivo; 
em casos graves de oommoção intesti-na. 

O decreto de 22 de Abrhl, pois, tal foi publtca>do, e nvQlve affirmação of-
ficial de que nós nos encontra11110s, de que o Brasil inteiro, quasi, •se encon-
tra na situação de grave cpmmoção intestina, isto .é, uma grave commoção 
intesti·na no Estado do Amazonas, no do tPará, em SeJ:gi•pe, no do Rio de 
Janeiro, na Capital Federal, em ·São Paulo, no .Paraná, em Santa Catha rina, 
no Rio Grande do •Sul, e no immenso Estado de ·Ma,tto Grosso. 

Grave com~noção intestina! E ' a palavra official q·ue ·nos diz, que an-
nuncia esta tremenda situação em que nos encontramos, levada peilo tele-
gra.pho, pela imprensa, a todos os círculos, a •todos os centros civilizadQs com 
os ·quaes entretemos relações de amizaue. 

E - o que é mais - comJilloção intestina tão grave que esse IProprio 
documento julga ne.cessario mante.r a suspensão das garantias constituciona,es 
pelo longo .pedodo de Qito mezes, iS'to é, suggestivamerute, até o dia em que, 
ordinariamente, costuma o Congl·esso Nacional encerrar as suas sessõ:eS, 
afim de que no dia :2 de Janeiro, se .possa t e.r a certeza de que o esitado de 
sitio continuará, -c11rQnioo, realizando um interessante desid!eratwnt do·S revisio- . 
nistas de nova especie, que, impacietltes, emquanto aguardam a re.forma da 
Constituição, suppTlmem-n'a, subvertem-n'a, .declat'a.m-n'a 'llUlla. 

0 •SR. MONIZ SODRE': -Muito >bem! 
O .SR .. BAFtBOSA LIMA: - Quer dizer, co·nfessam que 11ão podem, dentro da 

lei, governar este .paiz ; confessam que a Con~tituição é um instrumento de-
rua:sia.dame.n.te delicado >para :ser, na !Pratica, a>pplicado pelos actua-es deten-
tores do poder. 

Sr. Presidente, uma das allegações •que se <tem produzido na oUJtra Casa 
do Congress·o Nacional é que, dada a commoção, a grave c-ommoção intestina, 
emquanto o Congresso discute o p.roj·ec to 'Visando a s us pensão das garantia.s 
cons tituciona,es; e tnquanto a o.pposição difficulta a approvação do vrajecto 
determinando o estado de sitio, a commoção IPÓde-se aggravar, os a-conteci-
mentos ;podem adqui.rü· um caracter de gravidade tal que ponha em perigo a 
exist1Jncia dos ;po·deres cons.tituidos. Mas, tSr. P-residente, esse. d'acto não es-
capou á >p'erspicacia dQ legislador -constituinte. 

O SR. PRESIDElNTEJ: - Observo a V. Ex .. que a hora do expediente está 
termi-nada. 

O SR. BARBOSA LIMA: -Sr. Presidente, 'VOU resumir, para terminar. 
A oomanoção intestina IPÓde-se da.r estando a funccionar o C<>ngreSS'.J 

Nacional. o Presidente da Re-publka, •nessa conjunciura, não póde de.cretar 
o estado de sitio. Tem que vedH-o a o Con.g:resso Na,cional e, e mquanto este 
não o d'ér, a si•tuação é exactamente aquella que se suppõe que 11ão póde 
existir, isto é, esta.r prevista a I]JOSS·ibiliclade de se dar . a :commoção intestdna 
sem que o Presidente da 'RepubHca >possa determinar a suspensão dn.s · ga-. 
ra·ntias constitudo11aes, po.rque o abalo se t·enha .prod-uzido p.recisa~nmüe 

quando o Congresso Na.cional está funccionando. 
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Sr. P.resJdente, eu ,poderia, como <é dos estylos, pedir a V. Ex. se dignasse 
consulta-r o Senado s obre a ·Concessão de ·uma prorogação da hora oo ex-
pediente. 

Mas, Sr. íf'.resi&ente, •não me esqueço de que já mereci 'à os m eus hon-
:rados collegas a negativa de uma -concessão. 

O Sn. BUENO BHANDÃO: -.Em um momento excepcional. 
O SR. Bu\IRBOSA LIMA: - Sou um >Senador de [lala'Vra inde>lej9.\•el (nãn 

a1Joia.dos) e ·não quero motiva1· a a·enovação ele um ges•to de gP,1tlleza e ele 
benevolencia como esse. 

Pedi·ndo a V. Ex . se digTie de me ins-cre-ver para o· e>.."Jledlen te do~ uos·sos 
proximos trabalhos, fecharei o meu pequeno ffiscurso -de hoje, repetindo 
con'Ve.ncidamente, como um ideologo imtPeni:tente, que é incoercivel a preamar 
da liberda de so.h o suave e -stffi'no [Jlenilunio de fnvternidade, e ·que eu direl 
como o vel-ho romano: !Jf alo pe1-iculosa1n lebertatem, quam quietu·n~ servi-
tium. (Muito bmn; 'l'ltttito ben~) . 

0 SR • PRESIDENTE: 
de aman'hã. 

V. Ex. fica inscripto para o expediente da sessão 

.S·ES:SÃO DE 20· DE MAIO 

O Sr. Barbosa Lima: (*) - 1S1·. P 'residen.te, retomando a palavra no 
ponto em que tive de deixar, intel-rompida ·pela hora, que me foi annunciada 
por V. Ex., sinto~me na necessidade de fazer uma rap:da reca}Joitulação -com-
plementar, para IPÔr -conveniente remate ás consideraçóBs que, muito rapi-
damente, tive de adduzir na .sessão de :hontem, a proposito da primeira IJ)arte 
dos trechos que <e encontram na mensagem do Sr. Presidente da Republ ica, 
nos quaef' a minha obs-cura personalidade -era de alguma sorte posta em 
fõco. 

Na .primeira !Parte dessas consideraçõe!'. eu me referi ã critica feita !JoOl' 
S. Ex. á aJtUtude da minoria, o esforÇo com .que conseguiu impedir a rup-
provação do vrojecto de orçamento da Receita enviado pela outra C'"lsa do 
Congresso Nacional. 

Recapitulando, .Sr. Presidente, e .condensando melhormente as minhas 
ponderações em -contrario ás a llegações do Che.fe do !Poder Executivo, recor-
darei, primE>iro, que a nossa atVituide valeu como um protesto effi.ciente •contra 
a corruptela, que se la tornando ch.ronica, introdu~da nas relações ent1·e 
uma e outra Casa do Congresso Naciona~. em que ,para as ulotlmas .horas de 
ses-são do anno, se reserva a Camara dos Deputados para en'Viar ao :Senado 
da Republka proctectos de 'lei de ianportancia não menor do .que a do orça-
mento da Receita. 

V. Ex., ISr. Presidente, se recordara. que o .projecto a CJU <! <J.p.puzemos 
tenaz impugnaç-ão chegou a esta Casa do \Parlamento Nacio-nal apenas dez 
dias antes de terminarmos os nossos trabalhos, isto ê , com um prazo por 
demais escasso para um exame de consciencia e consciencioso das graves 
responsabilidade-s que nos incurrnbiram no presu,pposrto de darmos a nossa 
approvac;.ão áquelle [lroJecto de lei de meios. 

Em ·segundo Jogar, Sr. presidente, motivava a nossa attitude uma t al 
cu qual falta d~ a utoridade dos poderes publicos ,llara augmentar a cargu. 
de impo·stos que ·oneram o contribuinte, toda vez que não haviam esses ·PO-
deres votado um orçamento de DeSIPeza, de aacõ1X!o com as exige11cias rla 
situação, senão que o orçamento de Despesa, ·para o .exercido actual, vo-

('' ) Não foi r evisto •Pelo o-rador. 
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tado na sessão do anno passado, autoriza gastos em somma muito maior do 
que a do orçamento anterior . 

Ora, era do nosso elementar dev.e.r começar f azendo o .que, s ob as altas 
insJ}irações do :Presidente CooJi.dge, se está fazendo nos Estados Unidos, o 
que, .sob as inspirações da histori-ca commiss.'i.o. conhecida nos a nnae'l da 
Inglaterra sob a denominação de Gedà's. Oomrn1ttee, se faz naquelle paiz, 
o que se faz na Italia, o que se faz em ~rança, reduzi;ndo as des.pezas pu-
blicas, tanto e tanto, que ·nos permitisse ped·ir, sud'ficie ntemeJ1te autorizados, 
ao contribuinte, os sacrifícios impostos pelas nossas condições finance:ras. 

Isso não se fez . Ao contrario, votaram-se reforma s; reorganiz<~oram-se 

serviços; inventaram-se novas despezas, penl'eitamente adiaveis, e o re-
sultado foi que taes despezas se reflectira.m no o.rçamento annual, elevando-o 
a uma cifra que nos tirava, .por -completo, autoridade para pedir novos 
sacrifici os . 

O SR . !MONIZ SonRÉ: - oA.·poiado. 
O .sn. BARBOSA LIMA: - Por outro lado, Sr. Presidente, - e essa era 

a terceira. razão concreta que motivava a nossa attitude de tenaddade no 
resistir ã appro•vação do .projecto en~. q).lestão - o prrojecto de orçamento 
da receita, enviado ·Pela Camara dos Deputados, contil'l'ha, no capitulo de 
imposto-s so.b.re a l'enda, uma -cedula nova, cedula, a meu\ vêr, irracional e 
injustificavel, onerando os lucros a,gricolas, como super-posição fiscal que 
arruinaria a lavoura, já por demais onerada pelo imposto de importação, 
alcavala anachronica que não existe em nenhum dos paizes. onde ha o in-
come taxi. 

O imposto de renda sobre os rendimentos líquidos não coexiste, em. paiz 
algum, com o imposto sobre a expm·ta.ção, calcado so·bre a pauta periodica, 
segundo o valor official das mercadorias tributadas, q~1er dizer, pesando,. 
evidentemente, sobre os. lucros brutos e muitas vezes até desfalcando o pro-
prio capital. 

De modo que, nestas condições, nós não poderiamos dar o nosso voto. 
Dir-se-ha e se diz: bastava que approvassemos o Iucido parecer formula-
do com tanto brHho, tanta -coJr.·peten-cia., pelo honrado Senador por Santa. 
Cat harina . 

1.1as, é .preciso não descon~ecer a Q·ealidade tal qual era, tal qual vae 
sendo, cada vez mais, a quasi unanimidade incondicional que pesa na outra 
Casa. do Congresso Naciona l, rupoiando todas a.s deliberações, quaesquer, as-
sentadas pelo Conselho dos De1tSes, no Olympo dessa nossa interessante 
democracia . 

Dava-nos a certe/Za de .que esse .projecto, menos oppo-rtuno, menüs cri· 
terioso, seria mantido tal qual, sem nenhuma attenção ás ponderações addu-
zidas na <:amara moderadora. - o Senado da Republica - naquillo em que 
esta co!1'vidava os legisladüres rr.ais jovens para pesarem uma e mais vezes 
as consequencias do seu acto menos reflectido. 

rv . Ex . não ignora o valür ·Philosop;hieo e o peso scientifico das razões 
de ()rdem economiea e financeira em que os melhores historiadores do for-
midavel abalo social, que foi a Revolu1ção Fra.nceza, assentam nessa formi-
danda explosão cívica. 

Nós, ·portanto, nos oppondo á approvação desse projecto, fazíamos obra 
de patriotas e conservadores . 

Vinha em s egundo loga.r a outra ·parte do meu discurso, que eu h a via 
arpenas es·boçado em considerações preamlbu!a.res. 

Retomarei o fio dos meus raciocínios, começando por lêT a o Senado uma 
11oticiP. de que elle t er á tido conhecimento pelo jornal semi-official, em que 
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1iontifica o Sr. Ministro das Relações Exteriores, (e tenho di to o J o.ntal .do 
Oommeroib), na sua ediçâ.D de 1 de Maio do corrente. 

O Jontal do Oo?nntercio embandeirou em arco, e, empavezado, declarou, 
ju'biloso, exultando, "que podia annunciar, com segurança, ao Brasll inteiro 
que, desde o dia anterior - desde thontem - não existe m ais no territorio. 
nacional urr.. só rebelde erri a rmas ". 

E accrescentava: 
'"O Sr. Presidente, Dr. Arthur Bernardes poderia sup.primir. de 

s ua m ensagem annual toda a copiosa documentação de seu fecundo 
la.bor administrativo, proseguindo sem des.fallecimento nesses . n ove 
mezes, e a despeito de mil e uma difficuldades que as successivaa 
rebelliões v ieram causando ao · paiz. Dous simples períodos que _ Sua 
Ex. escrevesse: - '!rSrs. Mem'bros do Congresso Naciona l ,--- Está 
terrdnada a revolução militar no paiz" - bastariam para marcar 
com lettras de ouro, um passo ineguala'Vel da do pela Republica, no 
sentido de libertar definitivamente o paiz de uma velha pra,ga, 
etc., etc." 

T·odavia, !Sr. Presidente, haví-amos lido dias antes, no . Dia?·io Of[icia!, 
o :decreto de 2.2 de AJbril de 19r2<5 - oito dias apenas, - :prorogando o estado 
.Ue ·sitio no Districto Federal, nos ®stados do Amazonas, Pará, Se.rgipe, (Bahia, 
Rio de Janeiro, ,s. P a ulo, Matto Grosso, Paraná , ·Santa Cat<harina e Rio 
·Grande do !Sul, precedido desses considerandos: 

"Considerando que perduram ... " · 
;Creio, Sr. Presidente, que a <palavra. perdura tem un:a significação inequi-

voca: - dura e continua a durar - peDdUra, prosegue po tempo, mantem-se 
tal qual vinha sendo. 

" ... rperduram os rr:otivos que determinaram a decretação. do estado de 
sitio, providencia que permitte ao Governo tomar em consideração, como 
tem feito, as medidas necessarias á manutençâ.D da ordem e da segurança 
:tnlblica: · 

"Resolve, no uso das attribuições que 1he conferem os artigos (tal e 
•quaJ), proi·ogar até 31 de Dezein!bro do corrente anno o estado de sitio que 
vigora em virtude dos decretos (taes e quaes) ". 

rsí•. Presidente, 'buscando na imprensa official elerr.entos para fazer urma 
jdéa das condições reaes em que nos encontramos, uma vez que só a •bom-
botdo, n a n'áu do Estado, existe illuminação, apaga.da~ todas as luzes ,do 
estibor·do, encontrei neste mesmo jornal em data recentíssima - 18 de Maio 
corrente - mais uma a llusão a proposito do reajustamento ~inanceiro rea-
lizado pelo Governo actuai, , .aos-. effeitos dos erros· accumulados por uma 
.1JoÚtlca bohemia, .que nos enfraquece e nâ.D nos permitte que .nos organi-
zemos em tempo para combater e dominar as perturbações de ordem geral,. 

iSr. Presidente, é curiosa a · ethica .. profissional ·des·se vetusto orgão - de 
publicidade. 

Insiste este labora torio de -orpiniões a ·serem vulga;rizadas como urri en-
.-sinamento ao grande publico; insiste - pois não é a primeira vez _que faz -
em r!allar na política bo:hemia dos quatriennios passados . 

<Será, terá sido política ·bohemia, do ponto de vista .financeiro, o qua-
tr'iennio á frente do qual se encontrou o •Sr. Dr. Epitacio Pessôa, tão · co· 
piosamente elogiado velo Jornal do Oommeraio, no temvo em que S . . Ex., 
presidia os destinos da Republica brasileka? (Pa1tsa). 

r.rerá essa política bohemia caracterizado o quatriennio do· Marechal Her- . 
. mes, .que teve o concurso efficiente ·das lou'Vaminhas, das lôas incondicio-
naes do Jornal do Oonvnte1·c'w? (jPausa) ~ 
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IncoDrerá na pécha. de politica bohemia, no tocan te á gestão financeira, 
0 quatriennio p·residido pelo saudoso estadista, o integro mineiro, Sr. Affonso 
Penna, quatriennio a que deu a s ua colla:bor ação, o actual Sr. Ministro da 
Agricultura, então ·MinistTo da Viação? (Pa1tsa). 

Teria sido politica bo·hemia, mereceria esse epitheto a actividade gover-
namental, exercida. durante o governo do egregio e saudoso estadista, Sr. 
Rodrigues Alves? (Pausa). 

V. Ex., Sr. P residente, conhece ibem o valor dessas criticas posthumas. 
E o actual Preside nte da RepubJi.ca deve estar já pen sando do que dirá da 
sua administração, daqui a tres ou quatro a.nnos, o grande orgão, quando 
essa administração se incor.porar á denominação - Já ago·ra class ica - da 
politica. bohemia. 

Como V. Ex., Sr. Presidente, e o Senado acaibam de vêt- depois de pa-
cificado o Brasil, não existindo· no seu territorio mais nenhum revolucio-
naria em armas, foi decretado o estado •de sitio, na ausencia. do Congresso 
Na.cional. 

Quando é, ia eu dizendo, q ue o Poder Executivo póde decretar o sitio? 
1Segundo o art. 80 da Constituição, sómente Í1os seguintes casos: a) na 

ausencia do Congresso Nacional ; b) correndo a Patria imminente perigo; 
c) nos termos do art. 48, § 15, no que se refere ás attribuições privati•vas 
do Presidente da Republica nos casos de ag:gressão estrangeira ou grave 
commoção intestina". Nesse caso diz o art . 80 : "a) restringir-se-ha o P.~·e

sidente da Repuiblica . . . " 
RestJ·inl)iT- se é uma lin::-itação ·que não permitte as abusivas ampliações 

das faculdades policiaes. 
"b) a medida é de repressão e não de prevenç·ão" . 

B q ua l o dever d o Presidente da R epublica perante o Congresso? (Pa·ttsa). 
Diz o arti<go 80: 

"a) Jog0 que se reunir o Congresso lhe relatará ... " 
'Vejam VV. EEx .; é imperativo; é inadiave!. A eXJP·ressão lhe relatm·á 

é imperativa; logo q1~e, é inadiavel. Não comporta sophismas; logo qtte. 
immediatamente. Apenas reunido o Congresso Zhe 1·eZataTá; é dever do P o-
der Executivo trazer ao conhecimento do Con gresso as medJclas de excepção 
que ·houveren:, sido t omaÇias . 

"b) .porque póde ter .havido a busos e a té responsabilizar as a utoridades 
que as houver ditado. 

O Congresso, de po5se dos relatorios do Poder Executivo: a) appro-
~~ará ; b) ou suspenderá, maf' p r imeiro .approvrurá . Quer dizer: o legislador 
constituinte presuppoz a eolla!boraçã0 expressa elo Poder Legislativo na 
continuação das medidas de excepgão, constantes do decreto de estado de 
sitio; mas, em qualquer caso, tem de se pronunciar Jog-o qU:e se reunir o 
Congresso Nacional. Si o Congresso silenciar, se v ie1· a prevalecer a cor-
ruptela de approvação tacita, subtrahindo-se o Poder Executivo ao dever 
de dar contas ao Congresso das medidas de excepção, será o reinado do es-
tado de sitio c[1ronico, que l]loderá durar o q uadriennio; é, 1Jot·tanto, pro-
clamar-se a irresponsabilidade do a utocrata, ·installando-se o despõtismo con-
jugado. Por isso, bastaDá. maio·ria em uma das Casas do Congresso, para 
que se não suspenda o estado de sitio, a inda. que o queira s uspender a 
maioria da outra Casa, ao passo que, .pa;r.a av-provai-o, u m.a vez suibmetUdo 
o acto, do ·Executivo, que o decretou, ao con•heci111ento do Congresso, como 
é dever do Presidente da Republica :fazer,' será · preciso maioria em anibas 
as Casas do Con~resso . 
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V. Ex. e o -senado estão vendo, pois, a que consequencias leva a doutri-
na victm:iosa das rodas officiaes. 

O Presidente da Republica, no intervallo das sessões parlamentares, 
decreta o sitio até as vesperas da installaçáo do Congresso. Nas vesperas da 
installa.ção .proroga o sitio até o ultimo dia do funccionarr.ento desta As-
sem'bléa. Encerra da esta, re_prorQJga o sitio até ás vesperas da nova sessã<>. 
Dias antes da rerubertura do· C ongresso, torna a reprorogar o sitio até o 
fim do exercício. E, te;:ominado este, sempre nn exercício da funcção que 
lhe parece nutorga.da .pelo legisla dor constituinte, o· Poder. Executivo, · sem 
nenhuma attenção aos demais artigos da Constituição, que p·recisam !ler 
attendidos no seu conjuncto, de accõrdo com a índole de um regirr:en que· 
não com·porta uma autocracia irresponsavel, qulal seria a situação em que 
a caba-riamos por nos encontrar, Si ao cabo de quatro annos o !Presidente da 
Re-publica passasse ao seu successor a · suprema magistratura sem ter dad<> 
uma só vez conhecimento ao Congresso Nacional dos actos praticados na. 
constancia do estado de sitio? 

No- Imperio, a suspensão das garantias constitucionaes pela Constitui-
ção de :?15 de Março de 1824, se fazia e se foo <yarias vezes por occasião da 
Revolução de :Piratiny, em que o Rio Grande do •Sul escapou! á acção da au-
toridade imperial por pm'to de lO annos; Por occasi-ão da revolução enca-
beçada por Feijó, tantas vezes invo·cado como _paradigma de estadista para 
a hora presente. 

Ainda, em 1842 na gloriosa ·Província de Minas Geraes, pdr occasi:lo da 
revolução encabeçada por este extraordinario typo de liberal que foi Theo-
philo Ottoni e, mais tarde, em 1'1!418, por occasiã0 da revolução. contra o l}re-
dominio do a:bsolutismo luso-gua:byrú, encabeçada por Nunes Machado á fren-
te do partido dos praieiros. Em todos esses episodios a suspensão das ga-
rantias constitucion.aes l'je fazia por um ou dods· mezes . A suspensã.o dns 
garantias constitucionaes a:brangia apenas ·al•guns daquelles paragraphos do 
artigo 17-8, relati<vos á l·iberdaàe individual, sem aff.ectar a liberdade de in:~ 

prensa e sem a ttingir a p-roprieaaae, garantida. em toda a sua plenitude. 
E sernpre, mesmo· nas épocas de maior absolutismo, de maio·r prepotencia 
ministerial, os governos de então traziam ao conheci~ento do Parlamento, 
nos terrr.os expressos desse a rtigo 179, a exposição de motivos das medidas 
de excepção-. 

0 SR. SOARES DOS SANTO.S: - Apoiado. 
O SR. J\II'ONIZ SoDRÉ: - •Sem nunca ter tido o sitio caracter preventivo. 

E' uma creação da Republica, de 1.914 para cá. 
O -8R. BARBOsA LIMA: - Ora, o que acontece, S.r. Presidente, é qu'e nós 

nos encontramos na hora :presente da Repulblica em um am'biente escrava-
torio, sem parallelo, nos dias mais escuros do período regencial e do período 
que foi o segundo reinado, a data da maioridade, encerrado no glorioso 15 
de Novembro de 1889 . 

.Naquella época, Sr. Presidente, já duas correntes trabalhavam a opi-
nião brasilei!ra. Uma, reaccionaria, precursora dos dogmas que hoje se pre-
conisam; a. ordem acima da lei, caracterizada pelas tentativas de- Pedro I 
com os aulicos que o rodeavam :para preterir a realização dos compromissos 
ç onstitucionaes da Carta de 2·5 de Março de 1&24. 

Essa reacção teve, como consequenci-a, a revolução de 7 de Abril, for-
!:ando o primeiro Imperador á rubdicação. 

Vieram as -conquistas liberaes. Feijó, eleito regente, iniciou a reaçção 
contra os negreiros da.Jquella hora, decretando a immortal lei de 7 de No-
vembro de 1&31, para reprimir o trafico dos afriçanos. Feijó presidiu! a inau-
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guraç.ão do regimen de liberdades, bem superiores ás da hora presente; á 
organização da Guarda Nacional. á instal-!aç"ão do Jury como tri:bunal po-
pular, á organização do Codigo do Processo Criminal; finalmente, li. decreta-
ção do Acto Addicional, reconhecendo ás províncias as suas primeiras fran-
quias regionaes . 

Seguiu-se a segunda 'l)!hase da· reacção, capitaneada por Bernardo Pereira 
de Vasconcellos~ cfr\efe do partido que se chamou de "regresso", lidimo 
precursor do regresso com que se nos ameaça na hora presente, e se ongani-
zou sob os auspícios do regente, interino, a principio, effecU.vo depois, Pec1ro 
de Araujo Lima, que O·rganizou o historico ministerio de 19 de Setembro 
de 1'83'7, com a ~undação do charr.ado Partido Conservador. 

A reacção se ·fez .pelos processos da maior violencia que o poder podia 
empregar para sophismar as liberdades conquistadas. ;Por lei ordinaria res-
!Jl.beleceu- se o Conselho de Estado, abolido por uma lei constitucional, qual 
foi o Acto Addicional. Fez-se a interpretação desse Acto, refonnou-se o Co-
digo do \Processo; alterou- se a organização do Jury. Mas a opposição, mais 
uma vez conculcada e opprimida no exercicio de seus direitos, capitaneada 
pelos Andradas, pelo Antonio Carlos daquelle tempo, fez a revolução, dando 
o golpe de Estado parlamentar, decretando a maioridade, que só se poderia 
realizar aos 18 annos, à o Sr. D . Pedro Il, para o dia 23 de Julho de 1·840, 
em que o monarcha ainda não tinha feito siquer 15 annos. 

A revolução, mais uma vez, l'eivindicou os fóros da civilização braailei-
ra, desconhecidos pelas correntes reaccionarias. Não tardou que a seita pa-
laciana, na linguagem de Theophilo Ottoni, - estou invocando, Sr. Presi-
dente, autoriC.ades mineiras, pela alta significação que tem esse testemunho 
na hora presente. A seita palaciana, com Josê Clemente Pereira, com Au-
reliano Coutinho, com Araujo Vianna, da,quelle tempo, Marquez de Sapuca-
by, organizou o ministerio reaccionario de 23 de Março de 1841, apeando os 
Andradas, e recomeçou a reacção, .em nome do regresso, dissolvendo dicta-
torialmente uma Camara de Deputados que ainc.a se não tinha, siquer, in-
stallado, adiando as eleições, modid'icando os regulamentos eleitoraes, e pon-
do em pratica as leis da reforma inspirada pelo espírito de ordem, acima de 
tudo, caracterizada sob o ponto C.e vista da superioridade intellectual, por 
lf'aulino Josê Soares de Souza; sob o ponto de vista de saber querer, por 
Miguel Calmon du Pin e Almeida . O resultado foi a explosão revolucionaria. 

Os mineiros, tendo á frente a palavra elo·quente do egregio e patriota 
Tbeophilo Ottoni, alçaram-se em armas, apoiados pela grande maioria da 
gloriosa ;província de Minas Geraes. Os paulistas, chefiados pelo brigadeiro 
Raphael Tobias de Aguiar e inspirados pelo immortal regente, por Diogo 
Feij6, leva.nta ram-se em armas, protestando contra a reacção que se fazia. 

Vencidos pelas armas, Sr . . Presidente, foram levados ao jury. Não fo-
ram mantidos indefinidamente nas masmorras em que jazem os nossos com-
patriotas, na· h_ora presente, sem esperança de julgamento; foram entregues 
aos seus juizes naturaes, e por esses, formando o Conselho de jurados, con-
stituído pelos legalistas e pelos revolucionarias do dia anterior, foram una-
nimemente absolvidos. 

No conoflicto das doutrinas especiosas vulgarizadas ,r:>elo jornalismo offi-
cial, e na ·hora presente, pelos ra,b'binos que pontificam nos varios depa;r-
tamentos da política official, eu fui procurar inspiração e conselho nas 
vozes mais a utorizadas que caracterizaram o espírito Ii;J:;eral, durante o 2• 
reinado. 

Theophilo Ottoni, na sua eloquente cin:ular, dirigida em 186 0 aos eleito-
res da provincia de Minas Geraes, recordava que os revolucionarias de então 
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não tinham peê.iclo m i.sericordia, cond'.orme haviam exigido os legalistas da-
que11a hora; recordava, nas paginas elo immortal periodico que se cham ou 
na nossa historia Itacol.om y, com estas palavras : 

"Quanto aos cidadãos q ue por effeito elas suas condições toma-
l'am pa rte n os m c tins políticos do anno passado, de que ·hilo de pedir 
perdão? 

Por que foram rebeldes? 
Mas esses rebeldes n ão estão em circumstancia ce fazer acto de 

con tricção . Coube-lhe~ a rara. fort una de que" seus pares e Jmzes 
nos tr ibunaes judiciarios teem ant ecipado a purificação ele sua con-
duct:., emittindo acerca das revoluções de Bar:bacena e Sorocaba um 
juizo que a post eridade sem duvida confirmará". 

Effectivamente, adverte Theophilo Ottoni : 
·' Jurados mineiros ... 
Senhores .Senadores, mineiros daquella a1ora, mineiros d a s nobil íss imas · 

correntes Uberaes que ainda trabalham o povo daquella generosa terra ; mi-
neiros que constituem a posteridade de Tiradentes e de Guilherme dos San-
tos; mineiros precursores do integro Joã o Pinheiro, do integro Bias Fortes, 
dos velhos pregoeiros da Repufblica idealista de 89 ! 

"Jurados mineiros, unanimes e sem cistincção de partidos, decretam por 
toda a parte que era justificavel o nosEo procedimento e que, portanto, cri-
minosos eram os m inistros que haviam promulgado a ler de 3 de Dezembro 
de 1841, dispersando os represen tantes do povo com o m esmo direito com 
que Cromwell mandou fechar as portas do parlan1en to" . 

!Pouco t empo depois, sob esse ambiente de r eivindicações de liberdades, 
conculcadas em uma hora de eclypse, organ izou-se o ministerio que teve 
por inspiradores e chefes Manoel Alves Branco e a am nistia, qu e era pre-
conisada }Jor esse insigne patriota, como remedio supremo para r estabele-
cer a concordia necessaria entre irmãos, pela mesma fôrma por que {) in-
signe Evariste da Veiga, incomparavel redactor da Ho1·a FZwmJinense, o bra-
ço direito de Feijõ na defesa <lo integerrimo regente contra as invectivas de 
Bernardo de Vasconcellos e Miguel Calmon, Pl'econisava, ]á em 186•6, a 
amnistia, que, aifina l, veiu prevalecer par:;t apazigu amento da revolução no 
Rio Grande do Sul e reintegração ·da :heroi·ca província na communhão bra-. 
si! eira. 

Quando se tratou do topico, em 1836 em plena revolução dos farrap os, 
em que a Falla do 'l'hrono se r efere á revolu ção do heroico Rio Grande, o 
Deputado Vianna atacou fortemente o governo de F eijõ . 

"As medidas t omadas pelo Governo - dizia a:quelle Deputa do 
em n ada teem contrihuido para a pacificação do Rio Grande, e si 
n ã o mostram sympathia e attenção para com Bento Gonçalves, o 
Governo sõ o ·poder>á explicar" . 

Evaristo levantou-se e defendeu o Governo do Regente F eijõ. Os revo-
lucionarios estavam em armas e Bento Gonçalves dominava a campanrha. 

Evaristo, o chefe dos moderados, o glorioso vencedor do 7 d<;) Abril, o 
primoroso, o p r íncipe dos nossos periodistas; Evaristo, insuspeito aos amigos 
da ordem., pois que e ll e havia sido insigne amigo do Ministro da Justiça, em 
18'31, Evaristo al:;orcla a questão do Rio Granel <.> e manifesta- se pela amniStio-. 
Os espectadores fazem numerosas manifestações de desagrado. 

"Não receio encarar a .questão pelo lado impo-pular. Estou acos-
tumado a arrostar a impopularidade, assim com o estou acost umado 

a ser, ás vezes, popular . Não m e deixo levar pela popularidade co 
dia, nunca fiz côrte a partidos, e si com a lgum marchei foi porque 
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entendi que a o•pinião· desse partido· era a mais conveniente ao bem 
da Pa tria". 

Evaristo s ustenta a conveniencia e o acerto da amnistia, que tinha tido 
a virtude de extremar as facções, contribuindo para .que muitos dos faccio-
sos se r ecolhessem nd'vamente á leg-alidade. 

Carneiro L eão (ma is tarde Marquez do LParaná), exclamara: 
"O Regent e deve m a nter- se pela força mora l, roas essa manu-

tenção não deve ser filha da força material, e para adqui r ir presti-
gio e manter- se é preciso •que o Governo seja m a is exacto na exe-
c ução das leis". (Eugenio Egas. D ·iogo Feijó), 

Manoel Alves Branco, n a exposição de motivos que precedeu ao decre-
to de 1.6 ele Março de 1844, adverte: 

"•Senhor, a obra da paci.fi·cação politica e civil acha-se feliz-
mente .concluída nas duas provincias; ?nas, ella ncío s·at istaz por si 
só .as vistas do governo imperiaL E' indispensavel qtte se restabele-
ça tambmn a paci f icação rno1·az, que só póde resultM de uma rnedida 
q1te, pondo ter·rno aos 1:rrocessos act1utes e aos / 1tt1WOB, que ainda po-
dem por muito tempo ser legalmen te intentados, apagados os vesti-
gios e extinguindo m esmo a lembrança de tão "deploraveis a'conteci-
mentos, ligue em um só vinculo, o da gratidão a V . M. I., todos os 
membros da fami!ia brasileira". 

!Em notavel discurso proferido no Senado q u ando se discutia o parecer 
da commissão concedendo licença a Feijó para se r etirar para São iPaulo, 
doutrinava Alve;; Branco: 

"Sr. Presidente, entre tudo conceG.er e tudo negar ha um termo 
médio de applicação ás sociedades do di?·eito ele ·r esistencia legal. 
Este termo m édio pareceu ser - estrubelecer muitos meios de pre-
venção contra os ataques da a utoridade; muitos meios de plena re-
pa?·açã.o contra quaesquer violencias; e f inalmente, depois de tudo 
isso, negar o principio em these e reconhecei- o indirectaroente em 
hypothese . E tal é o direito geralmente estabelecido na actualida-
de nas nações ccnstitucionaes·. Previn e-se e 1·e1Jara-se a acção O;bitS·i -
va da a1ttoridaàe pela i?nprensa livre ,· :pe'la responsabilidade; pelo 
direito de petição individual ou conectivo; pelo eliTeito de assoc;iaçâlo 
e clisGttsscío; pela tTibuna invwlavel ,· pelo poder moderador, etc. , etc. " 

E entendendo o legislador que isso ·bastava para o gera l dos casos, erigiu 
em crime todà a :resistencia ás autoridades, ·por outro modo que não rossem os 
acima apontados; 1nas, reconhecendo que podia haver casos extremos para 
os quaes não .bastassenl ou fossem inuteis aqu el!es m eios, - 1·econhecmt in-
directamente o àire·ito ele res-iste?vCia l egal, àeclaTando justificaveZ o dito 
crime em algumas circumstancias . 

E continúà Alves Branco: 
·".Ha, porém, urna hypothese nesta questão em que se suppõe 

nauf?·agar toda a justificabilidade de um orime de 1·esistencia a um 
acto da Assembléa Geral. Por minha parte declaro que não vejo 
isso, - po1·que a Assem.bléa Geral tem deveTes pela Constit111ição . 
Quen~, p oTérn, ha ele conhece1· q1te ella os vi0Z01t ? Quem, senluwes? "O 
Jury, os tribunaes independentes (a;pQ-i)ados), não condernnanào aos 
ZegisladoTes nern revogando a lei ; porque isso não podem fazer, 
mas absolvendo· os q1te resistir(L!)n (apoiados); grande m al é não que-
rer-se reconhecer a imPortanc!a do Jury e dos Úibunaes indepen-
dentes no systema r epresentativo". 
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E susten tava o direit o de resistencia legal, o G.ireito de insurreição . 
.Sr. Presidente, vejo que a mensagem do Presidente da R epublica ex PEn-

deu doutrinas t ã o pou co consentaneas com .o espirito da Constituiçã o R epu-
blicana, -que n ão ten'ho outr o remedio sinão, pa r a m e collocar no ponto de 
vista dos nossos a ntecedentes his toricos, abusar da a tten ção do S enado em 
mais a-lgumas ses sões . Hoje, Sr . Presidente, lembrarei a pen a s .que o estado 
de sitio chronico, em q ue n os encontramos, é a poster.ga ção de todas as liber-
dades, as m ais insophismaveis, a ssegura das pela !Constituição de 24 de F e-
vereiro. E ' uma situação de :t ão ferrenha odiosidade, de t ão n egregaco escra-
v ismo, que é preferível ser um -cr iminos o dos mais f eios delictos, de direito 
eommum, d o que ser um s uspeito de opiniões heterodoxa s, indesejavel, into-
leravel, nos m eios governa m entaes . tD ' a situação do professor Oiticica, sem 
crime nenhum, ,que lhe seja im-putado, doutrinaria, a postolo de uma theoria, 
que neilihJum crime tem , é s u:btra:hido aos seus juizes e mantido des·potica-
m~nte preso nos ca rceres da R epublica, na mesma situaçã o em que se en-
contram · os professores, uns já postos , em ·liberdade, outros ainda purga ntlo 
crimes não conhecidos. 

Ao passo que o mais t emivel dos criminosos póde pleitea r ãftenuantes, 
póde pretender a absolvição pera nte o Tr~bunal -popular, nenhum desses tem 
pa-ra quem a.ppella r, sinão pa ra esta tribuna e, infelizmente, pa ra v-ozes apa-
gadas, .como a G.o humilde e velho .Senador da Republica. E' por isso qué 
continuo apadrinhando-me cem a opinião do pre-cla ro Joa.quim . N abuç:o, idea-
lista enthusiasta da Constituição de 24 de Fevereiro, Uda, na o-pinião, do 
Sr. Borge.s de Medeiros, como a mais adeantada do Occieente. 

Apadrinho-me com este conceito de Joaquim Nrubuco: 
"!Si me perguntasseis ,qual ven1 a ser o principal característico 

do Brasil, responderia, certamente, que é o idêãlisrno. Nunca poderia 
a Nação se es:cravizar a um commettimento ego-istico e baixo: _g-over-
na a imaginação. ,sempre obedecerá ao idealismo. E por isso é que 
nunca conheceu governo arbitrario e pessoal. Não póde siquer pro-
duzir o <:les·pota, e si elle apparecesse havia. de _sentir o vacuc. em 
t orno de si " . 

E' por isto, Sr . Presidente, .que eu não me calo sem. dar ao ,Senado a con-
fissão ingenua de que acredito na possibilidade de que os nossos compatrio-
tas sejam capazes de produzir, em vez dos esbirros de Bonaparte, o typo len-
dario de Hoche, com o qual não se quiz identificar o estimado patrício ge-
neral Rondon . (M16ito bem! M1tito bem!) 

SESSÃO DE' 21 DE MAIO 

O Sr. Lopes Gonçalves : - Dis tanciado com a minha presença, não o es-
tive, porém, nem estaria pe lo -pensamento e pela decisã o de milllhas idéas, 
que b em conheçeis, qua ndo, Srs . Gover nadores, <fostes leva r a o benemerito 
Chefe da Naçã o a segura nça do vosso apoio e do vosso prestig i-o, apresen-
tando, ao mesm o tempo, as vossas congratulações pela extincção do crimi-
.noso incendio que lav rava em terras ·do Sul, clevo!·ando v idas, assaltaneo e 
saqueando propriedades . 

B em haja a magnitude deste gesto, desse movimento de civ ismo, nobre-
za :patriot ica de vossos sentimentos, continuando, sem hesitação, as m ani-
festações de solida riedade da maioria <lo Senado com os actos políticos e ad-
ministra tivos do Presidente Arthur Bernardes, escravo inconfundível da !:lon-
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Ta e do dever, imperterrito defensor da ordem, ca lei e das instituições re-
publicanas. . 

Exaltados se.jan1 as •nossas palavras e em <nossos corações o valor e a dls-
cipU'11a. à heroismo e a dedicaçã.o do nosso glorioso Exercito e da nossa glo-
riosa Marinha de Guerra, a acção inexcedível desses valentes legionarios que, 
fieis ao juramento prestado e ao· santo amor da patria, dia e n oite, á custa dos 
rr:aiores sacrifícios, através de perigosos sertões, ·perseguiram e combateram 
desordeiros rei"ncide:ntes, rebeldes sem ideal e sem obje.cüvo <huma;no e social, 
mas perversos matadores de brasileiros, honestos e pacíficos, leaes e devota-
dos ao tralbalho do ca,mpo, ao .exercício das profissões Hberaes e das funcções 
publicas. 

Glo.rifica:d:os sejam em paginas de ouro, para exemplo da geração· .presente 
e das gerações ;Euturas os bravos capitães que dirigiram e commandaram as 
nossas .victoriosas fo.rças contra o i•nimigo da legalidade e da nossa cultura, 
do nosso progresso e ;grandez.o'l., do nosso bem estar e da nossa civilização -
Setembrino de Carvalho, Alexandrino de Alencar, Fontoura, Eduard:o Socra-
tes, l:'otyguara, •CE~>rlos Arlindo·, Ribeiro- da Costa, Marçal de iF'aria, Nepomu-
ceno Costa, C\l.rlos Reis, Menna Barreto, üandido Rond-o<n, .o destemido sol-
dado seTtanejo, revela:dor do nosso hinterland, que vem de se notabi1izar ainda 
po.r sua maravilhosa e surp.rehendente, poderosa e ·efficiente estrategia militar, 
e tantos e tantos outros nomes illustres e valoroso.s, di!l'nos do nosso reconh.e-
cimento e merecedores da nossa gratidão . 

O •SR .• SoARE1S DOS <S•ANTOs: - V. iEx. esqueceu a acção da Policia do Es-
tado •que representa. 

O SR. LoPms GoNÇALVES: - Eu chegarei lá. Não esqueço os factos memo-
Taveis. 

Relem·brada seja, tambem, no decoTrer dos tempos, a coüperação efficaz 
da milicia dos Estados e das f iguras mais .n>presentativas do elemento civil, 
como João Luiz Alves, .Alffonso Penna Junior, -Feliciano Sodré, Carlos de ·Cam-
pos, Washington Luis, Munhoz da Rocha, !Pereira de Oliveira, Borges de Me-
deiros, Pedro Celesti<no, Mello Vianna, Góes Calmon, Gra.ccho Car-doso, Costa 
Rego, Solou d:e Lucena, José Augusto, GocJ:o.fredü Vianna, Souza Castro e esse 
grande e saudoso vulto, que d'ôra o Presidente Raul .Soares. 

fuesquecivel seja, porque a justiça o reclama, a attitude varonil e desas-
sombrada desses brilhantes e ;pTincipaes or.gãos da imoprensa da nossa Capital 
e dos Estados que serviram ao lado do Governo, e das autoridades constituídas. 

E' po·r isso, Sr. Preside·nte, que, o.bedecendo aos meus princi-pias cooserva-
do.res, de oTde:rr:. e de lealdade, venho ·d~clarar ao Senado e á Nação q ue, se 
·estivesse presente, teria acompanhado a maioria desta Casa, na visita o.fficial 
de apoio e solidariedad-e ao grande homem que tem sobre os hombros as pesa-
-das responsabilidades do Poder Executivo da Republica.. (Mui•to bem,,· muito 
bem). 

O Sr . Barbosa Lima (*): - Sr. Presidente, a voz dos opprimidos, que, jn-
delfinidamente encarcerados, clamam por justiça, o .protesto altivo dos pat·rio-
ias, arbitrariamente, atirados nas masmorras do despotismo, impõem á minha 
consciencia de juiz e á sinceridade dos meus sentimentos republicanos, qu'inhão 
de sacrifi'Cios com que a fragilidade da minha velhice se mantem nesta tribu-
na. Dahi o meu du•plo appello á indulgencia dos :Srs. Sena:dores, que se di-
gnam de, ;paciente:rr:.-ente, ouvir-me e a minP.a exhortação á re<:tidão cívica á 
elevação moral e á lealdade jurídica dos supremos responsaveis pela establli-

(") Não <foi nwisto .pelo o.rado·r. 
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dade do regimen ,politico. definido pela Mag,na Carta Constitucion a l da Re 
publica. 

"Prenda-se, em·bora, o indiciado" - dizia en1l memoravel lição o insigne 
Pimenta Bueno e insuspeito aos melhores conservadores - "prenda-se, em-
bora, 0 indâciado quando a ordem social exige este sacrifício da liberdade, mas 
nada justifica a sua de.tenção por mais t empo do que o. absoiutamente rre-
cessario para exa·minar-se, e decidü·-se, se, cmn effeito, é ou não suspeito üe ter 
commettido o crime" . "O mais" - adverte o insi'gne jurista do 2• r einado, 
consciencia esclarecedora nas melhores refoxmas judiciarias que a R epublica 
enco'Iltra em vigor - " o màis, ê um !llbuso escandaloso que quebra todas as 
garantias da liberdade individua l " . 

Qual deverá ser, porém, esse prazo? 
"O nosso Codigo", dizia Pimenta Bueno "art. 148, in fine, art. 353, § 2•, 

e o R egirr:ento 120, como tal conhecido na legislação de então, ordenam que 
a formação da culpa n ão exceda o termo de 8 dias, depois da entrada na pri-
são, excepto ·quandto a affluencia dos 11egocios, .ou outra dif.ficulda de insupe-
ravel obstar, fazendo -se, c.omtud-o no mais breve que fôr possível. Desta ex-
cessão, .porém, sem duvida, collocada no interesse publico, .pois .que póde haver 
casos que a exigem •periodicamente, tenha sido abusos imperdoaveis que cum-
pre obstar" . 

O i\!Ia.rquez de São Vicente, Pimenta B ueno, referia -se já a abusos cons-
tantes do excesso deste exig-uo prazo de oito dias. 

"O juiz deve deixar qualquer outro negocio", accentuava o emi-
nente publicista, "a n ã.o ser do mesmo genero ou irr-portancia, para 
decidir logo da liberda de do indiciado. Si assim não fôra , poder-se-hia 
vrender um cidadão, sómente pela vontade crimin-osa de opprimil-o e 
detel-o pox abusivo ca.pricho, e, no f im de mezes, soltal-o, ficando 
impune sem elhante arbitrariedade". 

E recorda: 
"A nossa a'Iltiga lei de 6 de dezembro de 1612 impunha penas aos 

juizes que deti'Il'ham <presos, serr. cuLpa formada, l}Or mai" tempo do 
que o legal. 

"Porque ", diz Pimenta Bueno, "nã.o restabelecei-a conveniente-
mente modiJficada ?" 

Por occasião, Sr . Presidente, do habeas- cd,rrnts concedido pelo Supremo 
Tribunal Federal a D eputados e Se nadores e outros •presos IJ)Oliticos, desterra-
dos para a ilha de Fernando de Noronha, e entre os q uaes se enco·ntrava o 
orador, ·Lucia -de 1Mendonça, o integro e escla recido r epublican o, de quem nos 
lembramos com viva saudade, relatando o. accordão ven cedor q u e nos con-
_cecleu o habeas- co7·pu·s, por m a ioxi!i -de oi to votos, drlzia: 

a,Considerando que se a ga rantia 'de habeas-aorp~t'S tivesse de ficar 
suspensa emquanto o ·estado de sitio não passasse pelo julgamento 
politico do >Congresso e de tal julga mento ficasse d!ependendo o resta-
belecin:ento do 'dire ito individual of.fendido .pela medida de repressão 
empregada pelo Governo no decurso daquelle periodo de su spensão das 
garantias constitucionaes, indefesa f icaria, por indeterminado· tem po, a 
propxia liberdade in dividual e m u tilada a m ais nobre f uncção tutelar 
do iP-oder .Judiciario, a lém do qu e ·Se abi.'iria abundant e f onte 'de con-
flictos entre elle e o Con gresso Naciona l, vtn do a ser o ·-c-ongresso Na-
cional, na ultima analyse, quem julgaria os individuas attingidos pela 
repressão !Xllitica. do estado de sitio e qu em os j ulgaria sem ofóxma de 
processo e em fôro privilegiado nã.o conhecido pela Constituição e .pelas 
leis". 
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o earegio Macedo Soares, cuja a lma vibrava de indignação deante dos 
abusos jâ. então commettidos, que accentuava, em linguagem cadente, mais si-
omificativa e exopressiva ai'Ilda rpela autoridade oracula r do eminente patrício, 
fulminava os excessos dos governantes de então, com as seguintes palavras: 

"O sitio decretado em 1897, continuado at'é 23 de fevereiro, ê !n-
constitu cio'Ilal, é irracional, ê falso na affirmação dos faJctos, ê des-
.potico, e, assim, n ão co'IlSUlta o bem da nação ; o contrario, violando a 
Constituição li'ederal, cava a ruína' da R epublica, implanta nella uma 
dicta dura que nem sequer tem a just!fi·cativa de ser intelligente e pa-
triotica, por isso deixei. de apr eciar o.s sffeitos do decreto de 2 de 
n ovembro e dos que se lhe segui.ra.m en: d:eze·mbro e janeiro, os q uaes, 
ferimdo de frente e ousadamente a Constituição da U'Ilião, são nullos 
e como todos os actos nullos, desde a .raiz, desde o inicio, nen r.um ef-
feito juridico produziu". 

A doutrina já então corrente e ago.ra levada ao seu ultimo extremo limite, 
é a de conjurar a a utoridade legisla tiva com o Executivo . A situação dahi de-
corl·ente teria ·as car:wteristicas de legitim.i:dade juridi:ca e os actos praticados 
eram ,perfeitamente legaes. 

'I'heophilo Ottoni teve occasião de apreciar uma situ ação analo-ga a essa, 
qua'Ildo Carneiro Leão, mais tarde Marquez do Paraná, sustentava que e ra 
sen:rpre legitimo o gover.no a cuja testa estava o Imperador. 

Para combater esse theorema de politica milita nte, Theophilo OttO'Ili pro-
duziu o notavel discurso em que, entre outras rponderaçõe s , fazia as seguintes 
consicl:erações: 

".Para symbolizar a politica opposta (synthetizada n as affirma-
ções sustentadas por Cal'ne iro L eão), eu sustente·! que s i o Governo do 
Rio de Janeiro dissolvesse préviamente a C'amara dos Depu tados, e 
declarasse ·nullo o Acto Addicional, seria para mim um Governo de 
fa;ct-o, tão legitimo quanto o de !Pira tinin " . 

E .reforçava a sua argumentação dizendo, em discurso proferido na Ca-
rr.ara em 13 de j ulho de 1841: 

"·Si a minha p-roposição é anarCJhica e incendiaria, não sei como 
possa qualificar a doutrina do no-bre Deputado de q ue o Governo do 
Monru·cha 'é sempre legitimo em todos os casos; não sei como possa 
qualifica?· a cZout1·ina que ann~tlla o ài1·eito ele resistencia e de i nsur-
reição . 

O s1·. A . Machado: -Esta dou•trina é pro•pria para Argel e Oons-
ta'Iltinop·la . " 

E Thoophilo Ottoni, glorioso mineiro, retrucou accentuando : 
" O S1·. Ottoni : - Mesmo em Constantinopla , sómente é pt·opria 

para ser proferida pelos e unucos do Sultão ás ,portas do serralha 
(apoiados da 011>JJOsição); mesmo lá, as revoluções protestam contra 
a doutrina " . 

. Diogo Feijó, incontestavelmen te ·no tavel a u toridade de alto pLestigio, in-
compa.ra.vel n a manutenção da ordem, na de·fesa da liberdade e do progresso, 
Diogo F ei·jó, defende ndo -se da accusação no discurso proferido perante o Se-
naáo, no acto de a;_presentar a resposta datada de 12 de maio de 1843, que lh e 
fôra. ordena da dru· sobre o processo organizado na _província de S . Paulo, pelo 
chefe de policia, e no qual fôra pro.nunciado como cabeça de rebellião; Diogo 
Fetjó, já quasi moribundo, acorre ao Senado e fo rmula a sua r esposta. 

Um dos mais autorizados investig-adores n arra a scena memoravel da se-
guinte fó rma: 
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"O velha estadis ta, agora desfigurado, magro, enf.raquecido, mal po-
dendo mo.ver-se, apresentou -se á Camara vitalicia. A assem<bléa e~
tava corr:movida. O brilhante Deputado, o extraordinario Ministro, o 
grande R"gente de outros tempos, estava nos seus ultimas dias, e, 
entretanto, ia a inda fallar, elle que quasi não •podia ar ticular uma •pll.-
Iavra . Que energia~ 

"Peço a .palavra, S.r. Presidente, e licença para fallar sentado. -
Tem a >palavra o nobre Senador Feij6. O illustre representante do Rio 
de Janeiro pôde fallar sentado . 

Fez-se profundo silencio. O Senado estava succumbido . Alguns 
dos ve~hos representantes da Naçã o não BSconderam as suas lagrimas . 

. Sentado, pern as e ·braços sem movimentos, a a rti-culação difficil, a 
respiração offegante, o rosto do accusado rea·nimou-se, os seus olhos 
pequenos e pretos briLharam em uJr.. ultimo f ulgor, e o velho espar-
tano disse: 

- "Bia tem•pos, requerendo eu, que se nomeasse uma commissão 
para examinar QS actos do Governo, e manifestando desejo de que o 
.Senado considerasse o procedimento que o mesmo Governo teve con-
tra min:, e por conseguinte contra o Se nado e contra a Constituição, não 
o pude consegui·r ; portanto, julgue i que era m elhor calar-me. Mas 
resta.-=e sem.pre esse p ezar de nada dizer, mas sempTe direi duas 
palavras para referir o que soffri. 

Achava-me em S. Paulo, já mandado saJhir .para esta Côrte, de-
!pOrtado qu3Jndo fui convidad10 para vir á Côrte. Não acceitei o ccm-
vite, e com'O me pareceu não dever su.bmisso soffrer um acto illegal 
e anti-constituciona.l, r e·calcitrei ou dei err. contrari-o aigumas razões. 
mas respondeu-se-me , que o que a Constit1~ição 1J1'0hib·ia era a 1wfsão de 
Senadores . .. 

Parece que estou ouvindo fa llar-se lJ'Cl'to daqui de uma tal ou q ua l sus-
peita de flagrantes de De J}Utados e <Senadores, detidos illegalmtente em uma 
delegacia !POlicial desta Capital. 

" . . . e niio q1talq1~-e1· 01bt·ro a·cto q1w o Go'/,'erno juT.ga~;se conveniente 
p1·aNcar cotni S'enadores . 

Temi, pois, algumas outras consequencias. Tem,;, ser conduzido 
'ã. cadeia pa,·a levcw nas [J.rad:es alguma co1~recçiio ele a-çoites, visto 
que isso não era prisão, e por conseguinte, na opinião do Governo 
podia praticar-se. O ·q.ue é, 1pois, que eu lha via de fazer, eu que com 
um so·pro podia cahir por terra. . . Bent me le'Yitbrava doo mei-os de 
1·esfstencia a ordens i llegaes, smn o q-ue sercí sem1J!1·e 1wminal nossa 
libenuule e nós escra,.vo-s elos atrevidos". 

"R\lXl,ueri que se me m a ndasse pagar o trimestre Yencido da minha 
pensã-o, que era de 1: 000·$, pois era preciso ter com que subsistir; 
mas, responde-se-me q1LC n ií!() ha1,'ia d!inheiro, e q~e 1nes-nw devia fi-
car isso C'O?M p~nhor 11ara as i ndentnizações a que eu tivesse S!L-
jeito. 

"!Nada podendo contra a violencia, r etirei-ane". 
O J~l elo Cmwmercio, o vetusto J (l'l'?tal do Co'Trl(merCio, d~gão perpe-

tuo da plutocracia negrei·ra, inser~u no seu numero de 18 de Nov8'Jn.bro de 
1843 a seguinte noticia, de s ug:gestivo laconismo: 

"O Sr. Diogo Antonio Feijó, Senador do Imperio e da Provín-
cia do Rio de J aneiro·, ex~Ministro da Justiça e ex-Regente, falle-
·ceu, na cidade de São Paulo . " 

Nmw eruàwnini, qu.i j1bdicati.s te1"ram. 



313 

Tirem da.hi a philosophia conveniente os que estão . na hora presente 
possuídos do organi-smo do poder sem limites, n a autocra,cia moscovita. Pen-
sem na noti-cia q,ue lhes reserva ·esse orgão de publicidade periodica. 

Vale a pena .record~Lr que essa hora é ruqu ella caracterizada po~· Theo-
philo Ottoni, q uando noticiou, escandalizado, e para affrontar a legislação 
feita com os maiores esforços no sentido de reprimir o ·traifico dos africa-
nos, ;pa:ra affrontar o gesto do governo brasileiro no ardente empenho de 
corresponder aoo anhelos da civilização universal e a ttender as solicitações 
do 1governo de iS. !Ma:gestade Britannica, fazia presentir o biZZ Aberdeen., um 
s enador do Imperio penetrava, em um domin go, em uma das cidades da 
Provinria do Rio de Janeiro, capitaneando, pessoalmente, uma récua de 
moleques, de esc:ravos boçaes e de escravizados ladinos, ço)llo se dizia n a 
technica economi-ca das senzalas, de •barret e en carna do e ma l reparados n a 
escassa tanga, entrava essa tropil>ha, capitaneada po·r um Senador de cere- ( 
bro pitecoide, bello typo sym'bolico da civilização daqruelle tempo . 

!Mas, Sr . Presidente, a reacção contra t aes costumes se vinha .pouco a 
pouco fazendo. J á então era pe:rmittido e era consolador ouvir da bocca ·do 
preclaro e nunca assás invocado Theophilo Ottoni, uma re.miniscencia , que 
seria op.portuna na h ora presente. Ottóni reconl.~wa q ue a OP'lJOSição da In-
glaterra, em certo momento, class ificava o invicto Garibaldi, h eroe da S-i-
cilia, de ·pirata e fHbusteiro. 

Lord John RJusse ll respondeu-lhe s implesmente : "A Historia é que ha 
de decidir si é 1Jirata e flibusteiro o <patriota e b eroe" . 

IEm novembro, advertia isto Lord J~hn Russell. Em 1•68>8' desemba rcava 
nas cootas da •Inglater ra um pirata e iflibusteiro, Guilherme d'Orange, e a 
r evolução o :fez uma das maic:tres glorias da N ação. 

'Lord J ohn RusseH falava assim a respeito do c hefe da dynastia de S . M. 
a Rainha da Ingla terra , ,gloriando-·se de comparal-o a GarLbaldi, classi!icado· 
na Camara de pirata e . flihusteiro . 

1S'1·. !Pres idente, nós nos encontramos em uma hora de perfe ito syncro-
n ismo doutrinarto na política mi!ita.ndo com aq.uelles a que venlho de refe-
ri! longamente . 

:os varios orgãos doa poderes políticos se conjugam para crear uma. 
situação verdadeiramente alarmante para o equilLbrio. social da pat!ria brasi-
l!iira . 

V . Ex ., Sr . Presidente, terá lido os deba t€6' de hontem na outra Casa 
do Congresso !Nacional, terá visto as referendas feitas a um egregio Minis-
tro do Sup'remo T ribunal F edera l, o integro Sr . Sebastião de L acerda. 

0 SR. \SOARES DOS SANTOS: - Apoiado . 
O SR. BARBOSA LIMA: - V . Ex. terá lido, com a s urpreza que o seu 

esclarecido espírito •não teria podido imrpedir, que se allega que as diligen-
cias feitllis .pela .policia em casa deste alto magistrado da RepUJblica tinham 
a sua razão de ser, porquanto este juiz era sus-peito aos representantes do 
P oder Executivo. 

E' o :regimen ela suspeita, é a ·quadra a mais perigosa para a historia 
de um ;povo, >é a época em que grassa epidemicamente, com caracter 0 mais 
venenoso, a feb re das con spirações, o dynamitismo opposto ás in-vestidas do 
despotismo, a organização dos carbonarios, as lojas secretas e os editaes da 
poJi.cia, como aquelle q.ue eu tenho vergonha de lêr - mas que será preciso 
q ue fique constando nos A.nna,es desta Casa, publicado, -em um dos jornaes 
desta Capita l, com sciencia da censura, q ue o não permittia si o reputasse um 
a leive ã s autoridade constituídas, e que reza assim : 
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"A pre?nio 
A policia resolveu instituir um prõmio em dinheiro·, que se•1'á 

entregue a todo o cidadão •quE: denunciar o lJaradeiro dos militares 
rebeldes, dese:rtores e foragidos dos presidias, de fórma que os m es-
1110S possam ser captura dos. 

Sigillo absoluto promettem as autoridades guardar em torno do 
nome do denunciante .. " 

:São os farricocos da inq,uisi.ção; são os familiares do Santo Officio, 
monstruosamente restaurados na Repubilca F ederativa dos E stados Unidos 
do Hrasil! -

"TeTão ta~'bem direito a premio ... " 
E' o estimulo á delação; é a a nimação á es~Jionagem e á humilhação 

.correlata da contra-espionGligem; é o ap·pello ao arcabuz e a o bacamarte! 
"Terão tamben" direito a premio os que denunciarem a existen-

·cia e localização de fabricas clandestinas de explosivos ou de m a-
clünas de guerra." 

Cumulo da vergonha , Sr. P xeside nte!! 
•Sinto-me, Sr. Presidente, penalizado de que a mir11ha existencia se ti-

vesse pro•l ongado tan to e que a a urora maravilhosa em que v ive·u a mi.nha 
m ocidade se encontrasse nestes ultimas dias de minha vida de patriota, ene-
grecidos, annuviados por factos que nunca me pa receram co·mpativeis com 
o desenvolvimen to normal da civilização brasileira! 

0 SR. ANTONIO MONIZ: - MUito •bem ! 
iO SR. BARBOSA Lll\!IA: - Sr. P1·esidente, o Supremo Tribunal F ederal, 

em a lguns raros dos seus julgados, tem fulminado actos abusivos do Poder 
Executivo. 

Entre outros, em l&abeas-corp?ts concedido em teln"Po, o Supremo Tribu-
nal Federal a nnullou o decreto de 5 de Novembro de 1.924, referendado pelo 
actuGlil Ministro do Sup'remo T r ib unal, então Ministro da Justiça,. Sr .. João 
Luiz, decreto que designava gale rias da Casa de C'orrecção com-o prisão pri-
vativa para a detenção !pOr effeito do estado de sitio . Com o 1uLbeas-conJ?t,S, 
então concedido, o Sup.remo '.rribunal Federal declarou que esse decreto era 
um daquelles abusos commettidos pelo /Pode'r 'Executivo e de que lhe pode-
ria tomar contas o Congresso Naciona l, quando ao seio dest e fossem trazi-
dos, em m en sagem, communtcando os actos por elle praticados, durante a 
suspen são das garantias constitucionaes. 

O Supremo Tribunal Fede ral outros gestos tem pratica do ; e um dos or-
gãos da j-ustiça n acional acaba de reintegrax no exercício pleno do direito 
de ·pro.priedade um do.s orgãos de lJUblicidade d esta Capital - o aonr~o da 
Jlianhã. 

· !Mas, Sr. Presidente, a Con stituição n ão diz - e aqui acode a reminis-
c·encia a marga de <Feijó - que os ministros do Supremo Tribuna l Federal 
não podem ser p~esos pa:ra a veriguações, não podem ser detidos para se ve-
rificar si n ão terão tomado parte em algum complot dyna mitista. 

Os D eputdos e Senadores não estão livres -de que en contrem, opportuna-
mente, n o quintal de suas residen'Cias, algum elljgenho de guerra alli escon-
dido. 

As garantias individuaes, a cargo da acção tutelar do Supremo T.ri'bunal 
Federal, dependendo de uma peq•uena maioria, podem ver esta mai-oria in-
vertida e subvertida pela llimples det en ção de um ou dous dos minis tros do 
Supremo Tr~bunal. 

Os ministros do Tribunal de Contas poclem ta m'bem ser a!rredad-os da 
importante missão ele impertinente intervenção nos actos s ubme ttidos á sua 
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util gestão, ·como mandatarios q·ue são, delega~los do Congresso Nacional, 
porq,ue não têm, que me conste, immunidade expressa . 

E, nesta s ituação, Sr. Presidente, n esta situação é que a mensagem do 
Sr. P~·eosidente da R€!!Jublica, depois de haver S . Ex . decreta.do o estado de 
sitio, com o apoio ta.cito do Cong';:esso Nacional, até 31 de Dezembro elo cor-
rente annc, fala na conveniencia de se fazer a revisão da Constituição, mu-
danças e adcl ições a esse pacto politico, essa Constituição, Sr . 'Presidente, 
da qual em d ocumento notavel dado a publico no anno h i.storico de 19·21. o 
Sr. Borges de Medeiros dizia : 

"O B rasil pôde ufanar-se de possuir uma das me!.hores Consti-
tuições politicas contemporaneas, e •quiçá, se poderá d izer que pos-
sue o esta tuto mais liberal e mais a.dequado do Occidente, conforme 

lj'á opinou eminente co·llega." 
•E a·ccrescentou S. Ex. : 

"Quem poderá, sin ceramente, negar que, depois de 1905, a gran -
de finalidade da politica rio-grandense 11a União consistiu na coor-
denação consta nte e intransigente das forças de resistencias a um 
q·evisionismo a·eaccionario e ás chamadas candidaturas officiaes á 
sutPren1a 1nagisH·at:ura?" 

Ainda mai.s, Sr . Presidente, esse evangelizador na hora presente har-
monizado eo·m todos os partklarios da "A Ordem acima da lei" que me pa-
recia uma blaSIPhemia, melhormente redigida, dizendo -se "A horda acima da 
lein ... 

O SR. •MoNiz SonRE': - Ou a ntes contra a lei! 
O .SR. BARBOSA LIMA: - . . . dizia esse evangelizador que a discussão des-

te e de ryut;!ros tlhema.s não menos relevantes se deveria fazer por essa fôrma : 

"E' tempo ainda, e talvez não mais se depare outra opportuni-
dade como essa .. .. . . " 

.S . Ex . se r eferia á ·candidatura do .Sr . Arthur Bernardes . 
. . . "de inverter essa praxe e a substituir por ou tra mais republi -
ca;na e edificante .. . " 

Em q.ue é que era mais republicana e edificante? 
"que comece por facilitar a apreciação publica e debate amplo 

das idéas e opiniões dos -candidatos para terminar pela investigação 
das q·u a lidades e requisitos, meritos e serviços de cada um, como 
m eio de :realizar-se uma escolha consciencio·sa e popular". 

A Constituição do Rio Gr.ande do 1Sul - •que differe das consti1uições 
democraticas, nruqui!lo que defere ao chefe de Estado o direito de escoLher 
o seu successor, o direito de indi.car o seu successor, substitue o regimen 
theocratico da herança ·caracteristica das monarchias, pelo rcqgimen socio-
cratico da indieação do successor, do detentor do Poder Executivo ~ essa 
Constituição so<!iocratica, que S. Ex . preferi·u adaptar depois do pacto de 
Pedras AHas, comtanto que permanecesse no Governo, essa constituição en-
sina : 

"A!rt . :n. Ao Presidente do Estado compete a promulgação das 
leis, ·Conforme dispõe o n. 1 do art . 20. 

Art. 3.2. Antes de promulga.r uma le-i q,ualquer, salvo o caso a 
q u e se refere o art . 33, o !Presidente fará :publicar com a maior a m-
~Jlitude o respectivo projecto, aeom·panhado de uma detalhada expo -
sição de motivos. 

§ 1. 0 O projecto e a exposição serão enviados direc:tamente aos 
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intendentes m unicipaes, que lhes darão a p ossível publicidade nos 
respectivos m•unicipios . 

§ 2.0 .A,pós 0 d ecurso de tres mezes, contados do dia em. que o 
projecto fôr publicado n a s:éde do Governo, serão traru;mittidas ao 
•Pr·esidente, pelas a u to ridades lo•caes, todas as emen das e observa-
<;;ôes que forem formuladas por qual.que1· cidadão h rubita nte do E s-
tado" . 

. Que1• isso dizer que é a colla boração de toda a o·pinião esclarecida do 
Estado . Entretanto, somos convidados a fazer a r evisão da Cons tituição em 
pleno estado de sitio, com a suspensão de todas as garantias constitudo-
naes, com a conaboração a penas dos que r ezarem pelo Alcorã o . 

,Sr. !Presidente, eu estava, ha dias, relendo com regalo a opinião de u m 
contemporaneo so'bre as excellencias do regimen, em cu~as pilastras residia , 
segu ndo dizia S . Ex . : 

" O respeito á livre man i>festação das urnas, não só nas lutas 
locaes como no r econihecimento de poder es, é um ponto para o q1ual 
deve~ convergir os esforços de todos os republi-canos . A ausencia 
desta ga!ran tia oblitei:a na a lm a popular a fé na superioridade da 
democracia e s uscita a indifferença pelos p leitos, sy.mptoma alar-
mante da decadericia de um povo." 

E' um trecho do m a n íifesto dirigido ao eleitorado mineiro pelo Sr. Dr . 
. "'.rthu r da ISilva Bernardes. 

Sr. Presidente, devo dizer que a Constituição a se.t· revista tem. como 
um dos .pontos para o •q ual o Chefe do Estado chama a rutt enção : a ne.ces-
sidade da pena de morte, para os c riminosos :politicos, que se encontram de-
tidos em ergastulos •que lembrem a lendaria ·prisão de Bolivar, im m ortalizado 
pelo g rande e incomparavel By ron ; em masmorras .que recordam o liVro 
fo·rmidavel de To-J.stoi, q uando se refe re ás pr!.sõ·es de E stado . 

. Em uma hora em que nós vemos patriotas do valor moral de um Almi-
rante Silvado, de um Almirante Mascarenhas; moços de um. ardor civico e 
do valor de Oiticica, do valor de um Mauricio de L acerda, re!e~gados part. 
uma situação inferior aos dos t•éos d e crimes c ommuns, impossrbi!itados de 
gozar as v a ntagens attinentes q·ue possam ser formuladas perante os juizes 
e ncarregados de julgamentos; em uma hora como esta, Sr. Presidente, re-
corda-se a n ecessidade de fo'rm•ular um catecismo opportuno, em q,ue se com-
pendie as lições do· novo ·civismo e da nova moral leiga, uma vez que está 
s~parada a I greja do !Estado, e nesse catecismo se ens ine ás novas gerações, 
dest inadas · a regenerar a Republica, que é se<".lcioso em se fa lla r do p u n/ha l 
ele Marco Junio Brutus, em se fallar ele Harmodio e Aristo1giton; que é se-
dicioso manter-se o prestigio de 1° de Maio, em que se consagra as conquis-
tas do operariado, da maré proJetaria; das r epublicas do Maximalismo e dos 
Soviets da .R.ussia; que é necessario expungir do nosso calendario o 14 d e 
Julho, que lembra a prisão do Estado, arrazada pela plebe parisiense, con-
duzida po'1· Ca-millo Desmoulins, a mesma prisão em que estava "l)l,![ascara 
de Ferro", e onde ficavam as victimas das lettres de cachet, das cartas de 
prego, ta.J q.ual agora , tamlbem se deve excluir do cale·nda.rio o ct.5 de No-
vembro, porque recorda a insurr>eição, cond-emnada 35 a nnos depois por um 
de seus CO-l'éos, o l1omem •que não quiz pôr á cabeça a corôa de louros d.o 
pacifi.cador da Vend·éa, quando o então Coronel Candido iMariavo Rondon, 
que ·esta'Va, não ao lado das autoridades constituídas, representadas pelo 
Visconde de Ouro Preto, m a s ao lado do rebelde, do grande r ebelde Ben~amin 
Constant! (Muito be?n; mmito be'l!t. ) 
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1Se'rá então necessario desaparafusa r do p ede-s tal de granito e.m, que re-
pousa em Ouro Preto a esta tua de Tira dentes, que se deixou e squartedar, 
máo grado a legislaçã.o que consag rou a pena de morte e o mandou esqua r-
tejar e deola rar s ua d escende n cia infa me, a té a ultima geração. 

O S·R. PRESIDENTE: ~ L embro a V . Ex . q ue está termina da a hora do 
expediente . 

O SR. ;BARBOSA LIMA: - Te'r minarei, Sr. Presidente, la menta ndo haver 
de a.pplicar ao nosso ·caro 1Brasil o .conceito que o immorta l ~lorentino põe 
na bocca de Sordello: 

AM! He1"'lJa Italia - A hi ! Serv o Brasile - ài clolo ·r ostello. 
Nave sen l<!a n ocahilere, i n gran tennpesta 
Non d;:nvna ài provinc ie, ma bprc~ello. 

,Era o que tinha a dizer . (Muito bem,· m-t&'ito bmn. (l o1·a:do1· é C'!únt:P1"i· 
tnentaào . ) 

SESSÃO DE 22 DE MAIO 

O Sr. Bueno Brandão: - Sr . Presidente, organizada a opposição par-
lamentar, como foi amplamente annunciada por toda a imprensa desta Capi-
tal, com o proposito manife sto de da r combate sys t em a tico ao a ctua l Gover-
no da Republica, coube -ao h onrado representa nte do Estado do P a rá, o S't. 
Senador iLa uro S odré, iniciar os d ebates no :Sena do, os ·qillaes , em c r escente 
vehemencia, t êm-se desenvolv ido desde o inicio das sessões dest a Casa do 
C<>ngresso Nacional . 

Ao Governo e á 1g.ra nde maioria .parlamenta 1· que sincer a mente o a poia. 
não pode ria ·ca·usar r eceios, r epa ros , ou extraniheza essa a ttitude dos dig n os 
repr esentantes da N ação que diverg em da a ctua l s ituação política e g·ove r-
nameRtal, uma vez q.u e, consciente d a le.ga1idade e c onstitucionalidade dos 
seus actos pratica dos com os mais elevados intuitos de melhor servir ao paiz, 
no desempenho do m a ndato que lhe foi •confia do pelo povo, o Sr. Presidente 
da Republica n ã o t em e, arrtes , deseja que sobre e lles se est abeleça a m a is 
ampla discussão, a inda. m esmo que conduzida 'Pelos excessos das pa ixões, 
certo de q u e poderá, c om serenida de de a nimo, contar com o julgam ento da 
opiniã o esclarecid a dos bTasileiros que l·h e hão de fazel' a de vida justiça . 

A maioria parlamentar, sem fl.ljgir á ·solida rie dade que tem pre stado ao 
chefe do Poder Executivo, que bem o me rece, n esta hora de graves appre-
hensões vara todos q uantos a m a m a nossa t erra e defendem as ins·tituiçõe.s 
que nos r egem, não desertará das s·uas ·POsições no desempenho do m a nda to 
que r ecebeu do povo. 

Na pa rte que m e cabe, procura r ei cumprir o m eu de ver de r epresenta nte 
do E s tado de IMina.s Geraes, q ue em tod os os tempos e em todas as situa-
çõe~ sempre se manteve ao lado da orde m, da lei, dü direito e da justiça , na 
defesa das liberdad es publicas . 

E ' assim que tomarei na devida consideração as criticas q ue veem sendo 
feitas a os a ctos do Poder E xecut ivo, a p reciados á f eiçã o do t emperamento 
de cada ·um dos o radores que me precederam na tribuna , e q.ue, l evados pe-
los a rdores de seus intuitos po1iticos e p a rtidarios, '!lão· têm, a m eu vêr, pro-
cedido com a justiça 1que er a de se esperar de tão digno·s e illustres de le-
gados do povo . 

O h onrado representante do P ará, cudo nome r epito com a devida ven ia, 
o Sr. senador L a uro /Sodré, occu pou a tribuna n a sessão de 7 deste m .ez 
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para fazer a leitura do protesto da minoria parlamentar contra a promul-
~ação do decreto n . 16. 890, de 22 de Abril de 19215, que proroga o estado de 
sitio a t é 31 de Dezembro deste anuo . 

Ainda .bem que S. Ex., nas con s1der ações com que precedeu á leitura 
a e.sse protesto, declara que não -é pa rtida rio da 'revolta. que tem sacrifi·cado 
a Nação e q;ue não ha actos nem palavras suas que s irvan1 para pôr em 
"videncia. sua solidariedade com essa revolta. 

Fallando em nome e por delegação da mino ria parlamentar, notadamen-
te dos dignos Senadores que ·subscreve'ram esse protesto, S .. Ex. não disse, 
porém, não •é !forçada a conclusão de que suas palavras exprimem o pensa-
m ento de todos os se:nihores Senadores que o firmaram . 

De tudo, muito n a turalmente, podemos ainda concluir afinal - qu,_, 
sendo a decretação do estado de s itio imposta p ela premente n ecessidade de 
jugular a desordem, o d·eS'respeito lás leis e autoridades constituifla.s pelos 
actos criminoso.s que S. Ex . condem11a, ou pelo· m enos não ap·prova, o pro-
t esto perde muito do seu valor , deve ser considerado intempestivo, podendo-
se-lhe oppôr ainda varias contradictas de ordem geral que o invalidam, jus-
tificando-se a<Ssim a prorogação do estado de sitio, como, a segui'r, espero 
demonstrar ao Senado. 

O protesto lido pelo honrado representante do Estado do Pará condem-· 
n a o decreto n. 16. 890, porque "aber ra dos diSIJOSitivos constitucionaes, 
despoja o Congresso, reunido, de attribuição q,ue lhe é p'i·ivativa , e pergun-
ta qual o poder com;peten\:e para declarar o estado d·e sitio". 

tSem nece~sidade de r ecorrer a constitucionalistas est rangeiros, copiosa- · 
mente <Citados nesse documento ou a const ituições de outros povos, podere-
mos responde'1· as questões pra.postas e vamos fazel-o, com dispositivos ex-
pressos na nossa Constituição, commen tados, estudados e applicados por au" 
,torizados constitucionalistas brasile iros, pelo mais alto tribunal da nossa · 
justiça e IJelo Congresso Nacional, q ue o ci·tado decreto do Poder Executivo 
n ão aberra dos dispositivos eonstitucionaes e 11em des·poja o !Congresso, re-
unido, de uma attrtbuição q ue lhe é privativa. 

tO estado de sitio em nosso paiz foi instituído tJelo aJrt. 34 da Consti-
tuição de 24 de Fevereiro, .que assim 'está redigido, na parte refei·ente ás 
att ribuições do co.ngresso : 

"Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territor io 
nacional, na emergencia de ~gressão poi· fo~·ças estrangeiras ou de 
commoção interna, e approvar ou suspender o sitio que h ouver s ido 
declarado pelo Poder Executivo ou seus agentes respon saveis, na 
a usen cia do Congresso." 

Essa faculdade é igualmente conferida ao Poder Executivo pelo artigo· 
4~, :r.. 15, que assim se enuncia: 

"Declara:r por s i ou seus agentes responsaveis o estado de sitio 
em q.ualquer par te do terr itorio nacional , em casos de aggressão es-
trangeira ou grave commoção int~stina" (art. 6°, n . 3; art. ·34, nu-
mero 21 e a r t . 80 ). · 

E' ainda IJelo art. 80 regulada a decla;ração do estado de s it io, determi-
nando os seus effeit os, nos seguintes termos : 

"Art. •80 . Poder-.se-h a declarar em estado de sitio qualquer par-
te do t erritorio da U nião, .suspendendo-se. ahi as .garantia s constitu-
cionaes por t empo indeterminado, quando a segurança da R e[m-
hlica o exig~r. em caso de aggressão estrangeira ou çom moção in-
testina." 
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"§ 1. 0 Não estando reunido o Congresso e correndo a Patria im· 
minente perigo, exercerá e.ssa attribuição o Poder Executivo Fe· 

d era!. 
§ 2. 0 Este, porém, durante o estado -de sitio restrir'Jtgir-se-ha nas 

medidas de Te pressão contra as pessoas a impõr. " 
O SR. ANTONIO MONIZ : - Isso, aliás, o Governo não tem feito. V. E x., 

·ha de concordar que o Governo tem violado expressamente esse dispositivo. 
0 SR. BUENO BRAND-~0: - V. Eoc . não tem razão . 

"Numero 1 . A detenção e;n Jogar não determinado a réos de 
crimes communs. 

Numero 2. O desterro para outros sítios do territorio nacional"' 
0 SR. ANTONIO MONIZ: - Adn:Jra-me muito que V. Ex. diga isto, por-

·que o proprio Supremo Tribuha! Federal declarou o· contrario. 
O ISR. BUEJNO BRANDÃO : - Por ·estes claros e insophismaveis dispositivos 

da Constitu ição Federal, Sr. Presidente, d'irmou-se a competencia do Con-
gresso -para a declaração do sitio e, na ausen ci-a deste, essa attribuição passa 
a ser exercida pelo .Poder Executivo; em um e outro caso essa medida terá 
.a mesma extensão e os mesmos effeitos do arti>go 80, a.penas com as r-estri-
cções do § 2° desse lllrt!go, quando •decretado o sitio pelo Poder Executivo. 

Promudgando o decreto de 22 de Abril, agiu 0 ,Sr. P residente da Re-
J.JUib!ica dentro dos limites de suas attrilbuições constitucionaes . 

O ISR. ANTONIO MONiz: - Mas, nas vesperas da publicação do decreto, 
o Governo declarou que a 'paz estava restlllbelecid-a err.., todo o territorio 
nacional. 

O SR. BUEJNO lBRANDÃO : - Não invadiu as attribuições do Poder Legis-
lativo, que não as tem pri"vati'Vas, como poder unico para declarar o s it io, 
n1as que neste ·car acter, é -cla;ro, só as ,poderia exercer quando rellinido, com-
petindo na sua ausencia o pleno exercício dessa prerogativa a outro poder 
que -é o LEJxecutivo, -c3ibendo ao Poder Legislativo, neste caso, a faculdade de 
nã o approvar e suspender o sitio assim decretado, quando ju!gat· conveniente 
a os interesses nacionaes, 

O •SR. ANTOI\IO MONIZ: - Pelo menos, de accõrdo ·com a palavra official, 
o Governo decretou o !Sitio sem >h-aver commoção intestina. 

O SR. BUENo BRANDÃO : E não ha commoção intestina? (Pa~fsa). Sua 
Ex. é incontentavel. 

0 SR. ANTONIO MO!'IIZ: 
paz estava resta,belecida. 

Foi o .proprio Governo :quem declarow que a 

•O SR. BUENO BRANDÃo: - D ir-se-ha, e é es te um dos principaes argu. 
mentos dos impugnadores do cita do decreto, que o Presidente da Republica, 
estendendo o sitio até 31 de DeZ'embro por todo e indo além do periodo nor-
mal da reunião do Congresso . , . 

O :SR . BARBOSA LIMA: - P.reju!ga o pensamento do Congresso . 
O >SR. IBUEJNO )3-R\Al'H>Ão: - ... ultra passou os limites ae suas attriobui. 

ções, incidindo esse act o no vicio de inconstitucionalidade flagrante . 
·Este ar.gumen to, porém, já tem sido victoriosamente respondido ... 
0 tSR. ANTONIO ]\I[ONIZ: - E immedia tamente rebatido . 
O SR . BuENO ·BRANDÃo: - . . . pelos reputados constitucionalistas que 

têm illustrado os debates na Camara dos Dep.utados, corr.., o apoio de tra. 
tadist-as na:eionaes e de muitos casos juJ.ga:dos, não sendo temeridade aifir. 
mar-se \Ser hoje tranquilla a dout·rina que sustentamos . 
· :Permitto-me, porta11to, ISr . Presidente, dizer que pôde. o Ohefe do Podet• 
Executi'Vo decretar o sitio ... 
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O SR. ANTONIO MONIZ: - Doutrina tranquilla ê que não ê. A contesta-
ç.ão surge a toda hora, no Parlamento e na Imprensa. 

o 1SR. BUEJNO !BRANDÃO: - · ... -por prazo excedente á au<sencia do· Con-· 
gresso, visto como· os dispositivos constitucionaes citados não lhe limitam< 
'O tempo, de que ê elle o unico juiz, sendo outorgada ao Poder Legislativo, .. 
:para cor·rigir possíveis aobusos, a faculdade de ·sempre dal-o., quando julgar 
conveniente aos interesses do :paiz . 

E' o.pportuno citar aqui a opinião de Carlos Ma ximiliano, que se re'Veste 
de ,grande autoridade, pela clareza, proprieclade e segurança .com que foi' 
exposta. 

O 1SR. ANTONIO lVfONIZ: - A Carlos Maximiliano se contrapõe João Bar-
balho. 

O !SR. BUENO BRANDÃo: - Disse o notavel constitulcionalista patricia, em 
discurso prof.erido na Cama.ra dos Deputa.dos, em sessão de 27 de Maio 
de 1924: 

"Ora, só se sus·pende aquillo que existe . Logo si a Constituição· 
assim determinou e da'Va ao Parlamento o direito de suspender o 
sitio decretado pelo Poder Executivo, é por1que admittiu a possibili-
dade legal de ser um sitio decretado pelo Poder Executivo para vi-· 
,gorar até á v igencia do funccioname.,to do Congresso" . 

Vem a proposito o appello que <Ora d'aço, vara emprestar algum valor á 
minha palavra desautorizada (não a1Joiallos) a incontestavel auto·ridade dq;· 
eminente jurisconsulto e respeitado professor da ~\:ca;demia de Direito de São· 
;paul o, o illustre parlamentar Sr. ·Manoel Villaboim, que, trata11do do as-
immpto na Ca mS.Ira, assim se ,pronunciou: 

.. 
i 

"Não poderia, na realidade, o nobre representante do Rio Gran-· 
de ser bem succedido na sua tarefa, apezar de todos os seus recursos' 
de dialectica. A exp!ressão. do a.1·t. 34, n . 21, da Constituição Federal, 
ê de uma clareza e de uma rigidez que não admittem brecha. Im-
[lossi'Vel seria figurar um caso tão caracterizado de ap!;}licação · da 
Tegra - Inte?'1J1·etaPio cessat in claris, como o desse dispositivo con-· 
stitucional. Por mais que se o· torture não se consegue dar-1he sen-
tido ü iverso daquelle qlie resulta incisivo de suas J)alavras. E ex-
primindo e lle um conceito tão adequado ao assumpto que regula, tão 
!Seguro, tão justo·, tão feliz, só as paixões políticas poüem explicar-
o esforço por dar-lhe signid'Icado diverso. Dahi o insuccesso dos 
nossos contradictores, que, atr av-és de co.nceitos aberrantes, como' 
o de ser ·possível suspender o que não existe, de supprimi.r um effeito 
que se não manifesta, aca•bam contradizendo-se a si mesmos . 

. Fulgindo de um exame directo do. texto constitucional procura o·. 
nobre a n tagonista o soccorro de publicistas estrangeiros, cujas opi~ 

niões, mani1'estadas sobre o dispositivo da Constituição argentina, sô· 
enquadram na de Alman cio Alcm·ta : [!Dàra este notavel pub1icista, c!~ . 
taào no mani.f.esto, a attribuição outorgada ao Co-ngresso para ap-
provar ou Suspende?· o sitio "decretado" pelo Executivo leva ã con-
clusão de que, desde que o Congresso entre a funccionar, o decreto-
de sitio exp·edido pelo Executivo vale ttm simp-les projecto de lei. 

Ora, para i·sto preciso seria 1que as pala'VTas tivéssem perdido ~ 
de todo a sua significação natural, uma vez que passassem para o 
·domínio das leis . 

i !Como approvar um estado· de sitio que ainda :não tenha ex~- · 
.1 t~ncia ? Como su\'3pender um estado de sitio. que não. existe? Que ê· 

'i . ·que se vae suspender? O vrojecto de 1ei? &ria extravagante até· 
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porque elle nenhuma efficiencia poderia ter. E di.zer que o Congresso 
poderá ap-provar ou suspender o estado de sitio não é dizer que 
pó de a,pprovar ou suspender um proJecto de lei. 

Af,firmar que ao congresso compete a attribuição de suspender 
o sitio, decretado p-elo P~·esidente da Republica, envolve reconhecer 
e proclamar a existencia de uma causa em acção, isto é, que o sitio, 
assi:rr:.· decretado, está operando os seus efifeítos. 

•Si a Constituição houvera dado ao Congresso a attribuição ape-
nas de approvar o sitio, decretado pelo Poder: Executivo, poderia 
haver duvida so'bre si, uma vez aberto o Congresso, elle se consi-
d\"raria ou n ão· em funcção antes de appro<vado. Ahi }Joderiam SUII"gir 
controv.ersias. 

Deante, porém, da ex-pressão ap1J'I"OVar ot~ St~spende1·, toda con-
troversia se torna impossi'Vel. O ultimo vocrubulo ao lado do pri-
:rr:.eiro opatenteia incisivamente que o sitio continua a actuar, mesmo 
antes de approvado, ois que, de outro modo, a suspensão seria 
uma superd'ectação. Como suspender o que, pela abertura do Con-
gresso, estava suspenso'? Certa mente por esta razão é que Ruy Bar-
bosa não· ado.ptou a ar.gun:entação de Alcorta e outros. Sel;ltiu-l•he, 
desde logo, o vasio, o espírito penetrante do incomparavel Mestre". 

Referia-se 1S1 . . Ex. ao Sr. conselhei·ro Ruy Barbosa. 
Vê o ,senado que não é com a autoridade de minha palavra, que é 

:nenhuma .(não UllDiailos), mas com ó amparo dos notaveis constitulcionalista.s 
brasileiros que venho citando em abono das minhas !l!f.firmações, que pre-
csumo ter demonstrado a im'!Jrocedencia dos argumentos justi.fi·cativos ao 
protesto trazido a esta Casa do Congresso pelo honrado representante do 
Estado do Pará . 

F actos semelhantes, situações quasi ide nticas á creada pelo decreto nu-
mero 16.890, são innumeras e enriquecem os archivos dos noss-os tri•bunaes 
e os .Annaes do nosso Parlamento 

~ão os enumero para não ·fatigar a attençã-o do .Senado que bem os 
conhece . 

Demonstrada, como me parece ter conseguido fa<Zel-o, .. a constitucionali-
dade do sitio decretad-o· pelo· Poder Executi<vo, deve ainda esse acto ser 
examina.do quanto á sua necessidade e opportunidade. · 

Os graves acontecimentos que irromperam a 5 de Julho do anno passadO! 
JJ.a bella e adeantada capital do Estado de São Paul-o e rapidamente se pro-
pagaram por outros Estados da Republica e nesta Capital, crearam um 

.ambiente de duvidas e incerte<Zas, mantendo por longos mezes o espírito pu-
blico e as populações ordeiras em constante soibresalt0 e inqu".etações. 

Succederam-se os movimentos sediciosos, felizmente, sempre rubafados 
pela continua vigilancia dos poderes publicos. 

Procura ram os impenitentes mashol."'queiros pertur:bar a ordem, tramando 
nas trévas e á luz do dia, o que obrigava as policias desta Capital e dos 
!Estados a perma nente e severa vigilancia, rufim de 'IJ·revenir, conter ou a,bafar 
-essas explosões que visavam, tamibem, encorajar os maS'horqueiros foragi-
dos de S·ão Paulo e encurralados nos sel.l's ultimos reductos de Catanduvas 
e , da Foz de Iguassú . 

A situação permanecia de insegurança e de sérias apprehensões. 
Co.nhecia o Governo os planos dos mashorqueiros e acompanhava os 

desordeiros em seus preparativos de perturbações da ordem, com <violencia. 
e ataques. ás .pessoas e ás propriedaJdes. · 

Não ignora va que se preparava um movimento que deveria irro:tr..•Dii~ 



-322 

nos primeiros dias de Maio ; sabia que para mant-er a ordem publica amea-
Çada precisava, porém, praticar medidas majs severas e de rapida execução-
para f.azel-o abort3ir. . 

Estava a findar o prazo do estado d.e sitio e a inda na au-sencia do· 
Congresso, ma.s na.s vesperas de sua reunião, medidas ex·cepcionaes se im-
punham, sendo forçado, para. executai-as, a recorrer á decretação do estado 
'de sitio, afim de, com a suspensão das ,garantias constitucionaes, poder· 
agir com presteza, enel'gia e seguranc:a. para manter a ordem pu'blica n a im-
minencia d€ ser gravement;e perturbada . 

Que as previsões do Governo eram seguras, tivemos a prova no assalt(} 
ao quartel da Praia ,VermB~ha, na noite de ·2 de Maio, onde não puderam 
os assaltantes permanecer e Bxecutar o seu plano tenebroso, devido á he-
roica ~resistencia Qp.posta a esses amotinados pela briosa guarnição daquella 
praça de .guerra," a cuja frente se aCiha'Va o valente Capitão A·quino, que· 
:foi gravementB ferido, quando, com inexcediv-el denodo, curr.'Pria seu dever-
militar. 

A,bafado promptamente esse movimento de que foram parte civis e· 
militares foragidos das prisões, não se a lastrou :pela cidade com o triste· 
cortejo de depredações e assassinatos por ter em bôa hora 'iiracassado a ten-
tativa inicial . 

Não estivesse o Governo armado de attrilbuições excepcionaes para ga-. 
rantir a sua acção ~repressiva, e facilmente se concebe a que excessos pode-
riam .chegar os desordBiros ·e dynamiteiros. 

Desta ligeira, por-ém, VBridica nal'ração· de factos conhecidos de toda a 
gente, resulta a den)Onstração da o.pportunidade da decretação do estado de-
§itio, ·que tem servido de garantia á popu\lação o·rdeira, á generalidade dos· 
brasileiros, para manter a ordem publica, sét·i·a mente ameaçada e garantir as· 
auto•ridades n.o exm,cicio das suas funcções constitucionaes. 

Tal estado de cousas concorreu vara justificar o estado de sitio, que-
executado com prud.encia e mesmo .benignidade como vae sendo, só poderá 
contrariar 3/0S que conspi•ram, aos .que animarr.. a desordem e 'incitam a 
anarchia, finalmente aos que se collocam lfóra da lei. 

'Em fa.ce desta ex•posiç:ão succinta e verdadeira, o protesto perde a sua 
rruzão de existi-r e nos leva a pen:sa.r que se não tivesse sido .elaborado e· 
assi·gnado antes do· dia .2 de Maio não teria sido elle apresentado e lido-
nesta -e na outra Casa do Congresso Nacional. 

Tal como foi redtgido e no momento em .que lfoi publicado, fica sendo 
um documento cuidadosamente elaJborado, que poderá valer pela autoridade-
dos illustres tSenado:res que o subscrev eram, mas que se torna inoquo pela 
jnopportunidade de su\a apresentação. 

Acredito ter respondido, com vantagem, as affirmativas e á pergunta . 
.que se contém nesse documento. (PaU!! a,) . 

Sr . .Presidente, posso e devo affirmar ao Senado que o decreto n. 16.890, 
de 22 de Abril de 1925, não aberra dos dispositivos constitudonaes e não 
despoja o Congresso, reunido, de uma attribuição que lhe é privativa; que 
0 .pode·r competente pa.ra declarar o estado· de .sitio, no momento, era O· 
Poder EXecutivo. 
'r O :Sr. Presidente da Repulblica, exercendo essa !faculdllide, cumpriu o 

seu dever constitucional, bem servindo os altos interesses da Nação. (Pausa). 
·Sr. J>residen te, os ho=ados 'l'epresentantes dos Estados da Bahia e do 

An:azonas descrevera.m com palavras impressionantes a situação dos. de-· 
tentos em consequ-encia do estado de sitio .por sé acharem envolvidos nos. 
ultimos acontecimentos e ata:ques á ordem publica. 



-323-

.Chega-se a duvidar que SS . EEx. tenham fallado no Brasil e para os 
brasileiros. _ 

Ou•vindo-os, com a devida attenção, sente-se a impressão de que se esta 
assistindo, não a narrativas de fa9tos contempor<~Jneos,. mas a leitura de capí-
tulos de um tenehroso romance, fruto de escaldante imaginação de um es-
criptor desconhecido. 

Não. 'l::ôra o respeito .que nos ·merecem os illustres Senadores e diria...mos que 
ss. EEx . abusaram de seus talentos ·oratorios, em descaso a o conhecimento 
que tem o •Senado do que se passa nos no-ssos dias .. 

. Dizer-se que os presos s·offrem torturas, que são -privados d·o minimo con-
forto, encarcerados em masrr:orras infectas, sen~ ar nem luz e soffrendo o 
sup.plicio da fome, ê levar muito longe a liberdade de affirmar sem provas ... 

I() ISR. ·MoNrz SoDRÉ : - Darei a V. \Ex . as provas. 
O SR. (BUiiJNO BRANDÃO.: - ... mormente em relação a factos de tão seria 

gravidade . ~ · 
l()nde -estão situadas essas no·vas bastilhas em que foram sepultados, vivo~>, 

os detentos, ·em virtude do estado de sitio? (Pa~~sa). 

Quaes o.s nomes dos suppliciados? (Pa~~sa). 
Quantos de lá .sah.iram a;>ara os hospitaes <YU _para o turr:ulo? (Pau.sa). 
Os :honrados Senadores estão l!la obrigação de trazer ao ·Conheci~nentn do-

Senado as provas necessarias e os nomes dos culp;:tdos POr esses crimes jnnó-
min<~Jveis. Felizmente, :Slr. Presidente, e vara honra nossa, a verdade ê muito 
outra. 

Os detentos recebem visitas de amigos e de pessoas de suas familias, 
conferenciam .com seus advogados, co-mpan~cem perante juizes e tribunaes, fo -
gem Jd1as prisões e das ·fortalezas, illudem a v:i,gilancia de seus guardas e se 
communic~m com pessoas estranhas; entretanto cá fóra não c-hegaram, não 
se tornaram co-nhecidas ·quaesquer reclamações contra -o trataJinento que rece-
bem nas •prisões. . 

Não poderiam fawl-o, sem contrariar a vei·dade, porque estão recolhidos áS 
melhores e ás mais decentes p.risões .que possuímos e são tratados com hu-
manidade. · · · 

O iSR. BARBosA LIMA: -Onde está -o P•rofessor Oiticica? 
0 SR. BUEJNO BRANDÃO: - Estiá preso . 
O SR. BARBOSA LIMA: - .Aond<e? No !POrão de bagagem da Ilha das F lores. 
O SR. 'MoNIZ •SODRÉ: - Na Ill?a das Cobras estão encer-rados nurr., cubi-

<mlo vinte presos, quando lá sõ {)aJberian~ tres . 
O ·SR. BuENo BRANDÃo: - Não se comprehende, .Sr . Presidente, que es-

tando á frente do depa.rtamento dos negocias da Justiça o illustre Ministro 
Affonso Penna Junio.r, q-ue ha 1poucos dia-s nesta Casa ~·ecebeu os mais calo-
rosos e merecidos elogios do Sr . Mo·niz .Sodrê, consentisse que em repartições 
que lhe são subordinadlas se .praticassem taes horrore-s. 

A' frente do de-partamento da Gue.r•ra encontra-se o· Sr. Marecl~al Se7 
tembrino de C'arva~ho, m.ilitar que honra a su~ classe e que não permittiria 
jámais que fossem maltratados os seus camaradas· recolhidos ás fortalezas e 
[lresidios rr:ilitares . 

.Suverintende a Policia desta Capital o velho e ,1Jenemerito Marechal Fon-
tom·a, ciue .por sua vez seria incapaz de consentir ou autorizar a pratica de 
a(}tos deshu1·nanos contra os tra.nsg:ress-ores da lei confialdos á sua guarda e 
vigilancia. 

O SR . BARBoSA LIMA : -A gelaÀJ.eira contesta isso. 
O SR. BUENO B nAN·DÃo: -Se abusos teem. sido -commettidos, se os illustres 

S.enadores os ·conhecem, estão na obrigação de trazel-os a-o co•nhecimento do 
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Senado, sahin'clo elo campo ele tues divagações, e assim ([hl:'e sta riam relevantes 
serviços ao Governo que, solicito, ordenaria as necessarias investigações para 
conhecimento da verdade e punição dos respo•nsaveis. 

o SR. MoNrz SoDRÉ : - Prometto a V. Ex. P·restar esse serviço ao Go-
verno. 

O SR. BUENo BRANDÃO : - As medidas decornmtes do· estado de sitiD 
têm sido executadas com jus tiça e benignida de, e os agentes do poder publico 
obedecem ao pensam ento do Sr . Presi•d'ent-e da Republtca, que na defesa da or-
dem e da lei, en1bora contrariado por todos os ·que se :insurgem ·contra a segu-
r a;nça da permanencia das instituições com ameaças a sua >propria existencia, 
não tem vinganças a exercer, n ã o t em odios n em rancores, só visando o cum-
primen to dos seus deveres de CJ1efe da Nação de brasileiro e de patriota. 

Allega-se que. <perdm·a por terr..po dem asiadamente longo o estado de sitiD 
com s uspen são das garantias .constitucion aes, causa d.s ~odos os males que nos 
infeU.citam. 

Si é assim•, a responsabilidade não cabe ao Gove>·no que se defende con-
tra os amoti-nados, mas a estes que impenitentes não cessam de conspirar. 

A m issão dos bons brasileiros, embora adversarios do Governo, seria a 
de prestigia r as a utoridades, aconselhando aos tra nsgressores da le i que a ella 
se s ubmettam, penitenciando-se elos desvarios que estão praticando. 

Longe disto, verr..os· que se pretende penpetuar a agitação· mesmo no re-
cinto do Parlamento Nacional, para, sob o pretexto da defesa da democracia 
e das instituições libru·aes, incentivar a revolta e , á custa de investigações his-
toricas, preconizar o direito ele revolução. 

A revolução é um direito? · 
Essa t hese é hoje insustentavel, embora debatida e defensavel em outras 

épocas, ao tempo do absolutismo dos cl~ .efes de Estado, vitaHcios .. . 
o· SR. BARBCSA LIMA: - A Em·opa inteira responde a V. Ex. 
O SR. Bu!.E;No BRA.."<DÃo : - . .. e por direito. divino . 
Encontrava elle sua razão de ser, quan'clo os povos não tinham consti-

tuição e leis escrLptas ... 
O SR . BARBoSA LIMA: - Não f osse a r evolução; V. Ex . não estaria aQUi, 

n em nós tambem. 
O . SR . BUENo BRANDÃo: - ... ou essas não fixavam garantias para seus 

'clireitos e liberdades, que f icavam á mercê e ao arbítrio dos <reis e irr.perado· 
r es discrissionarios. 

O SR . MoNIZ ·SODRÉ: - Ou essas garantias são· posterga:d<as na rpi·aça 
publica. 

O SR. BUEN{) BRANDÃo: - Sem valvula para respirar, precisav,nn os po-
vos de lançar mão desse meio extremo ... 

O SR . MoNiz SoDRÉ : - E stá V. Ex . justificando a revolução . 
O SR . BUENo BRANDÃO: - ... para a realização de suas aspiraçõ<:s e <1& seus 

ideaes de liberdade. T al não succede, porém , nas democraJCias modern as . . . 
.O ·SR. MoNiz SoDRÉ: - A 's quaes não pertence o Brasil. 
O SR. BUENo 13RANDÃo: - . .. or.de o dire ito dos cida dãos se acha inscri-

ptos nas suas leis basicas e . ondE', repondendo os agentes do. poder publico 
pelos abu'sos que commettererr.. . .. 

0 SR. ANTONIO MONIZ: - V . Ex . está COID!pletame nte enga:nado . 
O SR. BUENo BRANDÃo: - . . . ha freios que lhes moderam os impulsos e as 

pa ixões que a.s lu tas políticas JJOdem gerar . 
D e r est o, nas democra;cias os gove-rnos são rotativos·, ·p eriodicos e t eem 

acção limitada e curta . · 
Si um delles não agrad'::t a outra corrente de opiniã{), existe pa ra essa 
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corrente o recurso u'e esperar o fim do mandato e obter no período seguinte a 
victoria das suas idéas opela n:anifestação ·do voto po.pular. 

Mas, oomo argumento final e decisivo contra o contestado direito de re-
volução nas democra cias representativas, é bastante cm1sicJoerar que é o povo, 
na sua soberania, quem escolhe o Chefe ue Estado e os seus representantes no 
~parlamento, não assistindo, pois, á minoria o direito de annullar a vontade da 
maioria por nenhun1 meio e m•enos pela violencia . 

Uma tal tentativa cnnstitue uma aberração dos princípios democr'iticos e 
attenta contra as pro·prias instituições pülitica.s liberaes. 

Longe, pois, ue ser um direito, a revolução, nos ,paizes dmnocraticos, cnmo 
0 nosso, é um ·crime que nada justifica. 

Como brasileiros e patriotas sejamos ~);)ela ordem e pela lei. .. 
O SR. MoNiz SoDRÉ: -Nesta ultima varte, apoiado . 
O SR. :BuENo BRANDÃo: - ... collocando os supremos interesses da nação 

acima de quaesquer interesses individuaes e rpoliticos, po.r mais respeitaveis. 
(!Ue .nos pareçam. 

'Tenho concluído. (Mui to beim:; ?n1tito be?n). 

SESSÃO DE ~3 DE MAXO 

O Sr. Lauro Sodré : - Sr. Presidente, o •Senado ouviu honten: a palavra 
do illustre representante de Minas Geraes. 

Sem desa,preço á obra de S . Ex., cabe-me dizer, com a rapicl!ez com que 
vou occupar a tribuna e falla.r hoje, que os argumentos c.onstantes do do-
cumento que veiu ao Senado pelas m·il1ha s mãos, fkaram de pé. Aliás,_ essa 
questão t€!111 sido largamente debatida na outra Casa do Congresso, e 'à que 
nós adeantamos nesse ;papel escripto com a coin'l).etencia de quen: o redigiu, 
com a sua capacidade jurídica e com a somma dos seus estudüs e con: a sua 
preparação i·ntellectual .. . 

0 •SR. MONIZ .SODRÉ: - A1poiado. 
O SR . LAURO "SODRÉ: - . .. n esse papel encerra argumentos que não po-

d,:m . ser destruidos, embora se invoquem autoridades de valor, na preoccupa-
çaü de defender os actos contra os quaes nós n.os insurg imos. 

·Eu lembraria, Sr. Presidente, •que o precedente invocado tanta vez pelos 
que agora defende rr: o poder, tendo ;por legal, legitimo e co·nstitucional, o acto 
do Sr. J:'residente da R epublica, o precedente f <li occorrido em 1914. E ra en-
tão Presidente da ReiJ)ublica o Sr. Marechal Hermes da Fonseca. 

A ·proposição da Camara, ap•p.rovando os actos de .S. lEx., entre elles in-
cluído o decreto que •prorogava o sitio até 30 de outubro desse anno, a propor-
sição da C'amara dos Deputados foi submettida ·á discussão largamente tra-
vada no !Senado e a.o voto desta Casa do Congresso Nacional. 

Pois oom, :prura satisfação. da minha ·Co'D.sciencia e para ,provar a logica da 
minha conduota de homem [lolitico, e u lembraria que, em votação nominal, 
seis Senadores se pronunciaran: ·contra esse uecreto, contra essa proposição e 
contra esse acto do Poder Executivo: fo.ra,m os tres rejpi"esentantes de São 
LPaulo, os ·Sr.s . iFra.ncisco Glycerio, Alfredo Ellis e Adol.pho Gordo, foi 0 re-
;presentante de Goyaz, o Sr. !Leopüido de Bulhões, foi o representa,nte do 
Piauhy, o Sr. Ribeiro Gonçalves, ·foi o rep.resentante do Pará, que era eu, 
Sr. Presidente . 

De moclio que o meu voto é agora rigorosamente 9,auo, de accordo com 
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0 que então- eu proferi no momento, e1n que ib.ouve a v otação nominal, com 
relação aos a:ctos do ,s .r . Marechal H ermes da Fon seca. 

;S.r . iPre.sidente, n essa questão, e pela minha .parte, ·quamdo fui !POrtador 
desse documento para e ritreg al-o á a preciação do Benado, tive occasião de 
adduzir alguns argumentos tarr:'bem em defesa das mossas opiniões e nas pa-
lavras, que pre<:ederam a exhibição desse p3U}el, eu adiantei o que devia adean· 
tar, citando a O!p<inião de publicista notavel, digno r elJ r esemta·nte do parla-
mento fra n<:ez, q ue ia, de a lguma sorte, ao encontro da argumentação a qui 
usada pelo representante de 'Mi·nas Geraes, a o invocar o estado de sitio como 
uma necessidade pat·a os casos especiaes, e m que é bastante o poder que as 
autoridades teem nas mãos, com a súa -compe t:encia de autoridade policial, 
bastam os Godigos que nós possuímos. 

Ora, toda a gente sabe que n ão se ,pôde justif;i·car essa rr:edida excepcional, 
s ingulariss·ima, para dar-1he ·como fundam ento o que o .Sr. Preside11te <la 
lRe·publica deu Tecentement e : apurar respon sabilidades. 

Não é esse o <:aso constante da nossa :Constituição . Não se trata, portanto, 
Sr. Presidente, n em õ.e [lerigo imminente que corra a patria, no caso de 
insurreição, nem de guerra externa. S. ·Ex. decla rou que é para apurar res-
iponsabilidades. 

Para apurar responsabilidades basta a le i comrrmm, ordina.ria, .bastam os 
nossos Codigos e não sei onde está o 'Preceito constitucional, em que se podem 
Ifunda:t:, os que 9.1;recia rr: e defe·ndem o a<:to d(} Presidlente da R epubHca contPa 
p . qual n 6s nos insurgimos. 

T ambem, .St·. P r ·esidente, nas palavras que aqui proferi, f iz r e ferencias a 
essa revolta, que tem sacudido a Nação·, trazendo sérios damnos ao nosso P<tiz. 
!Não ha como •negal -o, e já o confessei. Mas si não fiz affirmações que pu-
d essem valer por solidariedade com esse movünento subversiv(}, referi -me aos 
mov.e;is, que tantas vezes arrastam a taes extrerr.·os os que se levantam contra 
violen cias ,pr8Jticac1as pelos governos . E citei opi·niões autorü,adas. 

Não foi a minha .palavra, que p ara tanto não teria a utoriüade (não apoia-
dos). Invoquei um escriptor competente, um jurisconsu lto e m est re de dir eito. 
Citei o Manual de Direito Constitucional de Léon Du.guit, em cujas paginas 
se !Podem lêr as opiniões de outros autores. 

No me smo terreno se collocou o nosso illustre collega, representante da 
B a hia para •justif icar esae movimento, tantas vezes provocado por actos arbi-
t rarias e violentos das autoridades que sruhem dos limit es que a s leis lhes tra-
çam e defendem a legalidade com a illegalidade . 

0 SR. MONI Z Somm' : - A:poiado. 
O ·SR. LAURo :soom:rn' : - Sr. P residente, em toda parte essa questão de 

e s tado de sitio tem sido largamente deba;tida . R apidaanente, ;porque não. vou 
oc.cupar a tribuna por muito tempo, direi sobre o assumpto a lgumas palavras. 

iN o briliha nte debate no Senado francez, em 1878, dizia o Sr. Ribi,êre, 
dando ao est a do de sitio a sua verda.dei:ra significação, a signtfkação que a 
m edida deve ter em toda parte, principalme.nte em paizes como o nosso, que 
o estado de s itio n ão é sem limitação ; pelo· <:ontrario, é 8Jbsolutamente r es· 
tringido dentro dos limi·tes apertados e estre itos q,ue a Constitu ição ·lhe traça . 

T ive occasião, ha poucos di8Js, :Sr. Presidente, de, em um artigo publi· 
ca do em uan dos orgã:os desta C81pit8Jl, dize'!· qu e ent re as provid enci·as que 
:porventura deveriam iS·er tom a das, si a revisã o coostitucion al se rvie1· a fazer 
·e se puder fazer, que entr.e as provi-dencias que .essa medidae, ·qu e sese acto 
deveria ter na revisã:o da nossa Constituição, havia de figura r com p roveit o 
e vmnagem para o paiz as limitações, as mais rigorosas e mais estrictas, 
além das quaes não p udessem paooar a s autoridades n o uso dessa faculdade, 
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.que -é ex{!epcional e singular, e g>raços á qual, dizia eu ha pouco, desta cn· 
buna, sem invocar a o·pinião do eminente estadista italiano, graças á qua l 
essa arma simp'lifica a acçáo do governo e faz até certo ponto facii a mais 
.<Jitficil de todas as artes. 

zia: 

>Sr. Preside nte, ia me refe:rindo á palavra do Sr . Ribiêre . Dizia elle: 
"Voilà, !Messieurs, le verita'ble caractere d'un!) loi su.r l'é>tat de 

s iêge, n e ~ous y trompons pas, c' est une dictature. Si la loi sur l'état 
de siege a de telles consequences !1JU'elle im<porte au pays un pou-
voir absolu, arbitra ire, il faut que cette loi nous pTeserve de tou.s les 
dangers possiibles. Il fa,ut, iMessieurs, que la Ioi su.r l'état de siêge 
nous preserve sans doute du peril d'e n bas, mais, p.e'rmettez m,oi 
d'aiouter, qu'elle doit être également étrangere, dans ses effets à 
toute preoccupation politiq•ue, e t qu'elle doit ne-cessaü·emente nous· 
preserver aus·si du peril d'en ha ut . . Elle doit être une defense, elle 
ne doit j'amais être une atta11u e." 

Na <;a,mara d0\3 De·putados, em A:bri1 de 1878, :\L Franok Ohauveau, di• 

'·La verité est q,u e le même mot appHqué par la législation à 
des situations três diverses a jeté sur cette matiere une obsourité 
r{\grettalble, !fait confondre deux .choses essenciellements differentes: 
l'état de -siege <proprement dit, l'état de siêge militaire, c'est à dire, 
J'état d'une place a tta quêe, êtat qui ne s'applique qu'aux p1a{!es de 
guerre, aux postes militail'Els, qui suppose necessairement rétat de 
guerre, qui est uniquement destin!é á proteger la place contJre les 
atta-q.ues annés de l'ennemi: cet état de siêg!l entraine les conse-
quences le :Plus graves et permet de supprimer, dans l'interêt de la 
def-ense jusqu' à la pro<prieté privêe; et l'·é>tat de siege qu'on pourrait 
a ppeller politi-que, pure fiction legare, êtat de siêge que s'etend aux: 
>pays tout entier, aux villes ouvertes et a ux depM·tements, que n!'l 
s'appliquera plus desarmais q.u'en cas de guerre etrangere et d'in-
surrection arm•êe mais que jusqu'ici constituait une mesure preven-
tive, anise en cas de peril imminent à les disposition s des pouvoirs 
<pubiiques." 

".Ann;Wles du Senat. 
Seance du 14, m a rs, 1873 . 
M. L e Roye?- - ... donc, au fond virtuellement, par l'essence 

et la force des choses, l'é tat de siêge est plutôt une a rme de repres-
sion qu'une anné de prévention et alors votr e a rgument tombe. Vou-
le-vous en avoir la preuve? Parcourez la Iegislation depuis l'an VIII, 
car l''é tat de s iége est une dotation de l'émpire. On ne le connaissa t 
pas sous la monarchie, et les grandes assemblées de 1789 et de 1791 
avaient prevu J',êtat de guerre mais non Pas l'état de siége . 

IC'est <Ians la Com:stitution de l'an VIII que le pramier consul, 
s'essay.ant a u despotisme, ·qUi pendant 115 ans a pesé sur notre :pa,ys, 
imagina pour la prémihe fois l'·êtat de sii"jge afin de :pouvoir s'ús-
!Pendre l'effect de la Constitu1Jon. Mais depuis cette epo<lflle, parcou· 
rez tout les -decre.ts, tD'IItes les lois, qui ont êté 1·enclus, proclamant 
•l'•êtat de siêge, vous verrez que, dans aucune circonstanc e, entendez· 
vo1.1s bien, sauf apres le deux decembre, 1·815;1, jamais l'é'tat de siêge. 
n-'a étJê proclamé que lorsque des insurrections a m a in armée s'étai.nt 
eanparées de la :place publique troublaient et menaçaient la securité 
publique. Prenez-les toutes, il y en a un, q.uinze, vingt, pas une n'a... 



328 ,....., 

êté motiV'ée autrement que sur cette rubrique: "ins·mTection à matJl! 
armée." 

iNão entendemos nós, o.s signatarios desse protesto, o estado de sitio de-
outra fo rma, para que á sua sombra não cai'bam as violencias, os rubusos,. 
os ~rdadeiros crimes que se teem. pra ticado e que foram referidos desta 
tribuna e na outra Casa do Congresso Nacional e q,ue nã o cons1:am da im-
prensa, pela situação dolorosa em que se encontram, entre nós, os orgãos de 
pUJblicidrude . 

Ainda h ontem, .Sr. Presidente, de par com as a llegações feitas na tri-
buna, de compatrkio.s nossos que ·estão passando as amarguras de UJIDa pri-
são de longos mezes, incommunicaveis alguns delles, até agora , perguntava 
o illustre representante de Mi-nas, por actos que revelassem a preoccupação 
de causar damnos e mal ao paiz? 

!Sr . G"residente, não sei si •S . Ex. () Sr. Presidente da Repul)lica, a quem 
o Senador de Minas se referi·u, considerando não curvado por ructos desses, 
não .sei si iS. Ex. ignora a rem.essa de grande massa de cidadãos brasileiros 
para r egiões inhospitas do Norte, {)llde n ão podem encontrar o abrigo e o· 
amparo de que necessita1iam, s i não fossem victimas de uma perseguição e 
!flagello. Safuiu daqui um navio levando· a seu bdrdo· essa m assa de dester-
rados . Ao passar vor B el em, recebeu um accrescimo ainda dos q111e desciam 
de Maná os. 

Pois bem, essa gente foi c onduzida para as regiões do Oya pock. 
•Sou dos 1que acreditam n o futuro dessas regiões, dos que a querem pros-· 

peras e eng ra ndecidas . !Ma s, por otra, esse ponto para onde essa gente foi 
remettida, n ão ~hes .pôde, absoluta mente, da r condições de vida para que ao. 
m enos se m antenham, durante esse período de desterro. 

O SR. MoNrz SonHE:: - P artiram daqui completamente. desprevenidos. 
0 SR. ANTONIO MONIZ: - Chegaram lá quasi nús . 
O SR. LBuENo BRANDÃO: - I sso é bom {!e se dizer ; não se p'rova. 
O SR . MoNiz SoDRE': - Como quer V. Ex. que se prove? 
O .S:a. BUENO BRANDÃo: - A V. Ex . compe te indicar, !llão a mim . 
O SR. M{)Niz SoDP.E': - R esponderei a V . Ex. 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Nem as autori'dades darão certidões. 
O SR. LAuRo SonHE': - ISr. Presidente, ainda me referindo ás opiniões 

por mim emittidas , com relação a ·essa revolta que sacode o sul do paiz, di-
zia q ue não JJ.a m·uito tive o.ccasião de me p•ronunciar, com maior franqueza,. 
em documentos de m eu punho. 

Hontem, o illustre representante de ;M:inas se referiu â.s minhas palavras• 
rpara mostra r q u e, :nem por actos, nem por dizeres eu tinha ligações colll 
essa r evolta. iEl' certo. 

Eu não tinha ligação com tal r evolta . 
O SR. BUENo BRAN!)ÃO : - C'reio que não fu i infiel. 
O SR. LAURo SonRE': --< Si traduzi o pensamento dos meus collegas, como· 

eignatario desse protesto, não posso uizer. No momento em que eu o exhibla 
n a tri.buna, para remettel-o á Mesa, t ive o'Ccasião de · declarar q111e um da-
cumento dessa natureza, que apparece e~rimindo o pensamento de homens 
politicos, para uns é a dea ntado de mais e para outros pôde pa:recer atraza--
do . Assim su ccede quando se ocolliga m homens politicos para, por exemplo, 
a fundação de um pa rtido . V . Ex. tem a prova de que os q•ue estão na 
vanguarda teem de recuar e os que estã o na rectaguarda teem de avançar,. 
·vara q111e se consiga tJ.m meio termo, um teNeno de 'harmonia uas combinaçõe:B' 
politicas. 

' ' 
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o SR . BuENo BRANDÃo: - Em q,ue todos ficarão de accordo. 
·O SR. LAURO SonRE': - Mas o documento não fallou, nessa lucta, não 

.teve palavras contra a minha declaração. De modo que, o que ·na minha 
oração podia haver ocom relação â. revolta era rigorosmente pessoal e não 
traduz sinão o meu p.ensamen1:o, o meu modo de entender . 

.Mas, sr. Preside·nte, eu acabava de dizer que em um documento do meu 
rproprio punho tinha tido, -dias atraz, occasião de me pronunciar co:m relação 
a essa materia, e vou terminar estas poucas palavras com refe'rencia ao dis-
curso do honrado represélltante de l\1inas, lendo estas linhas, que foram es-
criptas a •8' de Janeiro do anno co.rrente, de uma carta po'r mim dirigida ao 
nosso com patrício o Sr. Dr . Assis Brasil. OE jornaes fizerann referencia a 
essa carta, porém ella não foi publicada, poT.que só tempos depois veiu uma 
cópia desse meu escripto ás minhas mãos. E em derredor della, aliás, houve 
-commentarios favoraveis e desfavoraveis. Até mesmo a noticia que os jor-
naes deram dessa carta. d!á Jogar a referencias que valelriam por ataq.ue á 
minJha humilde individualidade. Mas eu não quero que esse papel seja des-
conhecido. Educado como fui em uma escola que tem como espirito "viver 
ás claras", não deve ficar na pasta a carta dirigida ao meu eminente com-
1Ja1:riota Sr. Dr. Assis B'rasil. 

tAs minhas palavras foram estas : 
"Rio, 8 de J aneiro de 192.5. Meu caro Dr. Assis Brasil. 
Saudações muito af.fectuosas. 
A sua carta política, estampada no O Jontal, deixa no animo 

ele qutem a lê, como eu a li, sine ira ac stuàio, e a impressão de 
ba'Vel-a escripto em rr.omento feliz o compatricio por tantos títulos 
üreclor elo apreço e estima de .quantos sempre o encontraram na li-
nha recta do dever, inflexível na defesa dos princípios que em 
todos os tempos professou, apostolo que foi da democracia, em nossa 
terra, nessa phase memorave! da .propaganda de m estre em lições de 
po!itica scienti.ftca .e sã. 

Reap·parece as-sim o seu nome ligado ao rr:ovimento revolucio-
nariv, que traz sacudido o sul da R epu'blica. E' bem de vêr, por 
palavras suas, que o move a esse passo o .mesmo levantado e no-
bilissimo sentimento que em dias passados inspirou e .gu'iou a sua 
conducta, -como faz. agora, vivendo em ansias por ver as institui-
ções po!iticas, quaes a s creou a nossa m.agna lex de 24 de Fevereiro, 
praticadas e feitas r ealidades como as concebíamos e queremos, de 
sorte que á sombra dellas gosem os brasileiros as garantias e os 

·direitos .que f iguram como o fructo de luctas diuturnas, travadas 
em prol da cons·ciencia humana. 

iSeu nome, posto, como está nesta hora, em ruidosa evidencia, 
d!á a esse mO'Vimento reivindicador uma côr e urr:a expressão politica. 
especial, como si fosse sobre elle desfraldacla uma nova bandeira 
e adaptado um programma de acção politica definido, preciso, claro. 

A minha intervenção, de dias atraz, vem sendo p1·o pax em um 
esforço ind.efesso e sincero, para que a minha. palavra, embora sem 
autoridade, chegasse aos que lutam pela li!berdade e aos que re-
presentam a a utoridade, para que se feche de vez esse período de 
tremenda anarchia perig·osa em que vivemos; os que teem o espirit() 
educado nas normas do verdadeiro reg-h~·en TepU'blica:no não ;podem 
ver sem revolta de consciencia isso que é em o nosso :paiz O· est(U].o 
de sitio, singular no tempo e no espaço, estendendo-se por ]ar~o 

espaço de annos e em vigor em quasi todo o territorio da Repu!blica> 
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permittidas em ;;ua original vi-gencta todas as violencias, defenden-
do-se o que se appe!lida a legalidade, rom a violação aberta de-
todas as leis tutela.re e liberaes, destinadas a vig·orar em nossa 
patria. 

Baldados •vfl.o sendo até hoje os nossos empenhos, dos que pu-
gnamos por uma ampla amnistia, postos, como nos encontramos, em 
face de homens insaciaveis nos seus odios, a.rdendo em desejos de· 
ton:ar vinganças dos que sfl.o apontados como autores reaes ow sup-
postos de tumultos o.u a;pparecem a r rolados nas listas dos suspeitos,. 
nrgani•z:adas pm· agentes, que escutam nas palestras · intimas palavras 
ditas em tom de o:tif€nsas á gente do Governo. 

\Tudo isso a um tempo revolta e entristece. ;Essas desgraças 
pr<•vi em tempo e t entei que as evitas sem, quando era possível ain-
da arredar o nome do candidato, .que ia chegar ao poder como quem, 
em hora de amarga decepção, cuspira sobre as classes militares da 
Nação, na opinião de muitos, soezes insultos. E' uma espiação de 
erros •que estamos a padecer. Como sahir disto? Quando ser -nos-ib,a 
dado restituir á Republica a ordem e a paz, e á nossa patria o 
seu bom nome, si a lucta é um dever aos ol•hos dos que soffrem e 
arriscam a vida, ení combate sangrento? Triste condão da humani-
üade, forçada a seguir por taes veredas á conquista de direitos! A 
palavra é do famoso ju\rista allerr:ão, mas o facto é de toda a his-
toria. 

Ami.go_ e confrade. - Lattro Sodré" . 
O .SR. BuENo BRANDÃO : - V. Ex . pôde dizer si essa carta foi escripta. 

antes do discu rso de V . Ex. no Sen:l'do? 
O SR. LAURO SonRÉ: -Esta carta foi escripta a 8 de J aneiro de 1925 . 
Ahi está, oSr . Presidente, sem r efolhos, o meu pensarr:.ento, e a sinceri-

dade da mintha convicção, q ue vem confirmar o que eu tenho dito da tri-
buna ou por escripto, onde a palavra pôde apparecer ainda em orgãos de 
publicidade. (Muito bem,· muito bem). 

O Sr. Antonio 1\foniz : - Sr. Presidente, o Senado ouviu hontem a pa-
lavra do illustre Senador por Minas, o Sr. Bueno Brandão, cu jo nome de-
clino com todo o acatarr:ento, que se propoz a responder ·aos discursos ante-
riormente !Proferidos •POr Senadores perttmcentes á minoria, em defesa das li-
berdades pulblicas e individuaes conculcadas pelo Gov.erno que está tyranni-
zando o paiz. 

Não foi feliz o nobre Senador, não foi e nem o poderia ser. Não é que 
.a S. Ex. faltem os elementos precisos !P'ara Q desempenho da missão que to-
mou sobre si. 

\Sou o priineiro a reconhecer que o .Sr. Búeno· Brandão ;possue dotes 1-n-
tellectuaes e longa experiencia parlamentar para :bem desem.pen•hal-a. 

0 SR. BUENo BRAJ\'DÃO: - Bondade de V . . Ex. 
O SR. AJNTONio MoNIZ: -Mas é que a causa de que S. E x . se fez defen-

·sor é por demais ingrata. S. ·Ex. tinha que responder a oradores que basea-
ram as suas aff.irmativas em princípios geraes de direito, em preceitos consti-
tucionaes e em factos, que não são susceptíveis á so!iliisticação. 

O no-bre Senador começou a sua oração, occupando-se com o protesto 
que as minorias ,parlamentare~ da Camara e do Senado levantaram cO'Iltra 
o acto prepotente, por ser ma:nifestamente inconstitucional, do .Sr . P residente 
da Republica, pro·rogando !POr um prazo além daquelle que é destinado ao 
Congresso Nacional, para o se.u funccionameonto ordinario o estado de sitio. 
que ha longos mezes vem opprimindo a consciencia do p~vo brasileiro . 
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Esse :p!I'Ote.sto, !Sr. Presidente, entretanto, não :foi mais do que um leni-
tivo para a Nação, que nelle teve a certe!Za de .que, entre a quelles que teem 
reS;Pons<Lbiliàade na publica .governação, ainda ha quem' se i•nteresse pelos 
seus direitos constituciona es . 

0 .SR . ARISTIDES ROCHA: - Como V. Ex. é vaido-so! 
O SR·. ANTONio MoNrz: - Não sou vaidoso ... 
0 SR. ARISTIDEJS iR.OCHA: - E' . 
O SR. ANTONIO MoNiz: - . . . o que sei é que tenho ce rteza absoluta de 

que, n este moment o, estou exprimindo o sentime.nto ào povo brasileiro . 
O ·SR. AruSTIÚ3S R oCHA: - Nós outros tambem temos essa certeza. 
O .SR . .ANTONIO J.\iiONIZ: - NãD duvido que a t<mhanL Estou respon-

dendo ao aparte ·COm que V . Ex. me distinguiu. 
O .SR. ARISTIDElS RocHA: - Eu disse que V. Ex. é vaidoso, !POrque affir-

mou que s ão- os unicos que i·n carnam a v ontade do· po.vo <brasileiro. 
O iSR . .A!NToNIO MDNIZ: - Não foi isso o que e u disse. O que eu affir-

mei foi que, entre aquelles que teem. responsa bilidades gove rnamentaes, ainda 
ha um grupo, - ·pequeno, é verdade, cujos m•embros podem, como rr.uito be1n 
disse o illustre .Senador !}elo Pará, o Sr. Lauro Soda:é, ·Ser contados na multi.-
dão da a:epresentação nac ional - que, neste momento angustioso por que 
está atravessando o Brasil, não t em duv}da alguma em manifestar a sua so-
lidariedade com os so-ffrimentos popula res. 

<Sr. Pa:esidente, antes da ,publicação do protesto da minoria pa,rlamentar, 
já vozes se tinha1n erguido, nesta e na outra Casa do ~arlame·nto, comba,-
tendo os desmandos da tyrannia reinante, todos os seus. actos que lte pareciam 
prejudiciaes aos interesses da coJle.ctivi·da de. 

O >SR. ARISTIDES iRoOHA: - Aos i-nter esses da revolução . 
O SR. ANTONIO •MoNrz: - Eram, !POrém, vozes, .Sr. Presidente, que se 

fazia.m ouvia: isoladam.ente, eram vozes esparsa s, não ·havia coordenação entre 
ella.s, não olledeciam a uma acção combinada . Actualmente, porém, co.nsti-
tuem uma força politka orgnizac1a, cujos elementos a rithmeticam€nte são di-
minutos, mas que, em com-pensação, se acham animados do mais elevado pa-
triotismo, dispostos a não .poupar energias na defesa elos princípios demo.cra-
t icos, em ·que se baseam as nossa s instituições. 

S.r. Presidente, consultando-se a Historia do nosso paiz, havemos de ver 
que tanto no Imperio , maximé àepois do 7 de abl'il, cmno. na Republica, n enhum 
dos go.vernos que temos tido pôde ser equitparado a o actual, em attentados 
ás liberdades pu;b!icas. 

0 SR. ARISTIDEJS IR.OCHA: - Não apoiado. 
O SR. A.i'\"TONio Mo-NIZ: - Não·s e diga, .Sr. Preside nte, que tambem ne-

nhum de lles foi a lvo de m a ior oppos ição, porque todos tiveram tro.peços, to-
dos tiveram< que lidar com movimentos armados e :revolucionarias: Pedro I, 
as tres regencias, Pedro II, os antecessores do Sr. Arthur Bernardes .. 

'Ma s o ·que a Historia nos mostra é que todos aqu.elles que se sentiram di-
vorciados da op·inião, quando viram que não mais se QJ.odia m manter no poder 
sem fazer taboa raza da lei; ·sem derra mare m o sangue de seus patricios, não 
tiveram a menor duvida en: r e nuncial-o. 

O SR. ARISTIDES \RocHA: - Isto é o que VV. EEx. que•rem, mas estão 
vendo á frente do Governo um ·homem àecidido e corajoso. 

O .SR . .ANToNio ·MoNrz : -Assim o fizeram Pedro I, o grande regente Fei-
jõ, Oli'nda e o marecllal Deodoro da Fonseca. 

O SR. Momz .SoDRE': - O illustre Presidente de Minas acaba de declarar 
em um discurso, que ·no dia em que não .pudesse ter conta c to directo com o 
!POVo de .sua terra, renunciaria o mandato de governo do seu Estado. 

O SR. ANTONio MoNiz: - · Sobre este assumvto pedirei permissão a 0 Se-
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nado para ler um to,pko muito expressivo do recente manifesto publicado pelo 
eminente riog.ran dense, o Sr. Assis Brasil. 

, "Outro deploravel .cestro dos actuaes usurpadol'€.8 ·da autoridade 
que, aliás, tem sido o de muito tyrannos obliterados por longo exercício 
de mando wbusivo, é o de arvorare-m em 1ponto de honra não resigna-
rem os caligos. Inve-rtem a bsurda-mente e-m seu 1)roveito o. .grito. his-
to.rico pereat m1~ndus fiat justitia! Corra o sangue, arraze-se o. pe-
culio material e moral do povo, comtanto -que elles não larguem as 
prebendas . , 

Entretanto, ·a historia fervilha de exemplos de sublimes renuncias 
•Pela ·consideração do a paziguam ento e da prosperidade geraes . Ellas 
.são ao mesmo _ tempo o melhor .penhor de esquecimento de erros e 
crimes políticos e até de redernpção, dos .que -os c ommetteram. iPor 
amor dessas considerações humwnas e sábias abandon;tra:m o poder 
nos d ias que correm, os Presidentes do Chile e da :França." 

o >SR. JoAQUIM :i\!I:oREIRA: - O do Chile, !llão, porque voltou, c hamado por 
aquelles que o forçaram a r enunciar. 

o SR. ANToNIO !MoNrz : - O iPresidente d-o Chile quando viu que não 
merecia a confiança do povo renunciou o seu car-go; mais tarde, sendo cha· 
mado pelo !Proprio povo, ;voltou a assumil-o. 

O ISR. JoAQUIM MoREIRA: - Voltou chamado por aquelles que o força-
ram. a embarcar. 

o SR. MoNrz SODRÉ: - Faça V . 1Ex. emlbarcar o actual Presidente da 
Republica e veja si a lguem o chama. 

0 SR. ANTONIO MoNIZ ( aontilnuando a ler): 

"O prototyp.o dos autocratas, moder-nos - Nwpoleão - a bdicou 
duas vezes. E, para invocar na -nossa .propria vida nacional mais do 
•que !factos contempora:neos : xenunciou o rei João W; renunciou o seu 
filho, como Pedro I do Brasil e como Pedro IV de Portugal, renun-
ciou o filho deste, o riosso Pedro ill; renunciou o grande regente; 
renunciaram Deodor.o, Castühos, Ameri-co Brasiliense. A vida dos bons 
e dos justos é feita mais de renuncias que de -conquistas. Muitas 
vezes para não renunc-iar o cargo- é 1preciso repudiar o patriotismo e 
a humanidade." 

i?or terem renunciado o governo nenhum destes homens -perdeu no con-
ceito !Pu;blico ; ao contrario, mais ainda se elevaram. iF1oi depois de ter abdi· 
cado o throno do Brasil que Pedro I rfo:rmou o r.einado de D. :Maria, dando 
uma Constituição liberal a J"o.rtugal. O rege nte Feijó em nada perdeu do seu 
grande valor por ter rubandonado o /Poder. Ainda !hoje o .paiz o reverencia. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Mas V. Ex. não renunciou q uando governa• 
dor da Bahia. 

O •SR. ANTONIO MoNiz: - Eu não estava -nessa· situação .. Acceito a dis· 
cussão sobre -o caso da Bahia na hora em que V. Ex. qui·zer. 

O •SR. BUENo BRANDÃo: - J\!I:as V. Ex . t eve nesse tempo uma opposição 
arma<ia . 

0 .SR. ANTONIO MONIZ: -Agradeç-o muito O aparte de :V. Ex. 
O ISR. BUENo ~RANDÃo: - Não estou conüemnando a V. Ex. po·r ter se 

mantido no governo; cumpriu o seu dever. 
O SR. ANTONIO 1\!I:oNIZ: - Agradeço o a;parte, ali•á;s, já tive ensejo de tra· 

tar desse assumpto minuc.iosamente, desta tribuna, e estou disposto a ;fazel·o 
de novo, conforme já tive occasião de dizer a representantes da imprensa e ao 
meu illustre companheiro de bancada, Sr. Pedro L a;go. 
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Mas como ia dizendo, Sr. Presidente: nenhum desses r..omens <ficou di-
minuído no conceito publico. 

O marquez de Olinda , depois de ter-se visto na ne-cessidrude d.e renun-. 
ciar o seu manda to de regente, continuou a p restar· relevantes serviços a o 
pai:z, concorrendo poderosamente para a formação do regimen ·constitucional 
imperia l. ~ ~ 

Pedro IiJ: morreu respeitado, .não sómente pelos seus concidadãos, como 
por toda a Europa e por toda a America. 

O SR. MIGUEL DEl C:AR.VALHO : - Mas quando é que P edro II renunciou ? 
o SR. ANTONIO iMONIZ: - Pedro H n ão resistiu, a não ser qne V. Ex. 

queira me c onvencer de que elle o,ppoz resi.stencia em 1,5 de novembro·. 
O •SR. MIGuEL DE CARVALHo: -Quando foi que ,D. ·João V1 renunciou ? 
0 .SR. ANTONIO MoNIZ; - Não ·m e referi a D. João VI. 0 1Sr. Sena,dor 

pelo Esta,do do Rio de Janeiro está enganado . Quem ·se referiu a D. João W 
!oi o Dr. Assis B-rasil no seu manifesto. lD. João VII não rem,mciou, mas 
viu-s e n a necessidade de retirar-se do Brasil, deixando o !POder n as mãos de 
seu filho. . 

O SR. MIGUEL ~ CARVALHO: - Não cvejo ·que cabimento tenham essas 
renuncias na coHecção, aliás, não sei a que renuncias 'V. Ex. se refere. 

0 .SR. ANTONIO MoNIZ: - Quanto a iPedro Il e a D. João V I , V. Ex. de-
mo-nstrará que não foram resignatarios. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - Não tenho que demonstrar cousa alguma. 
Não estamos aquÍ' em sessão de historia, mas política. 

O 1SR. ANTO•Nio 1M0Nrz: - Não sei como V. ~x. poderá se-parar a po-
litica da historia. 

O rSR. MIGUEL DEl CARVALHo: - Pe-rfeitamente. B:a. diversos ramos da his-
toria . 

O >SR. ANTONio Mo-Niz : - O m·arechal D eodoro, Sr. Presidimte, morreu 
respeitado pela Nação. 

O .SR. iBUENo íBRANDÃo: - Floriano não renunciou nas mesmas condi-
ções, e nem por isso ficou diminuído perante a opinião publica. 

O .SR. ANTONio MoNIZ: - Sr. Presidente, rhaverá, porém, alguma justi-
ficativa p·ara a attitude assumida pelo Sr. lPresiden te d a Republica e d a 
qual r esu!taran-1 os movimentos revolucionarias que estamos presencia,ndo·? 

Não a vejo, .Sr. P residente. Não o-bstante S. E x. ter dÍto na sua recente 
mensagem ao Congresso ' que -"o cidadão que attingiu 0. suprerr:o posto de 
Chefe da N ação não pôde ter outra a,.<>pirução, sinão a de ser util á sua pa-
tria, honrando-a e servindo-a com todas as energias de sua intelligencia e 
todas as dedicações d e seu espírito, promovendo. o m elhor f uturo para Dtl 
seus compatriotas", o qu e toda a Nação sentiu foi que o nobre Presidente da 
Republica, ao assumir o governo, desfraldou com o programm a a bandeira da 
vingança odienta. 

De facto, Sr. Presidente, de odios e de vinganças tem sido a política. do 
actual Chefe da Nação. 

Qua l, porém, a causa desse grave erro -commettido por IS. Ex.? 
IS6 ha uma apont aK'la: o comlbate so-ffrido na éleição presidencial. 
O Sr. Arthur Hernardes despeitou-se !Pelo facto da sua candidatura ter 

wffrido a mais vehemente oprposição popular. 
Entretanto, .Sr . iPresidente, a campanha á sua candidatura jámais consti-

tuiria mutivo para que S . Ex. e nveredasse por um caminl:!.o tão tortuoso. 
Sobr(o. ú assumpto tive ensejo de dizer desta tribuna, quando pela p·rimeira 

vez discuti o -caso bahiano, que ·constitue um dos hediondos crimes com-
rnetti1os pelo actual Governo, as seguintes !Palavra,;, que peço permissão ao 
Senado para ler: 
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'·o combate a cargos de eleição popular é um facto norma!issirno 
na vida dos povos. O contrario é -que deveria nos causar 1:}rofundo 
descontentamento, .profunda ap,prehensão, porquanto a falta de inte-
resse do povo pela escolha daqueUes que têm de dirigir os seus desti. 
nos é a maior revelação de scepticismo, um dos peores males que 
affectam os organismos sociaes e caminho de dissolução. 

" ·Em todos os paizes civilizados, os candidatos ·a taes cargos são 
se-mp~·e victimas de aggressões a.cet·bas. Não nego que o combate 
soffrido pelo illustre Sr. Arthur Bernanies foi intenso, vehemente, 
<violento mesmo; mas, si :S . Ex. dirigisse os olhos ~ara a vida dos 
outros povos, J1averia de ver que a lli as cousas não se passam de 
modo diverso. Os Estados Unidos, onde buscamos as nosssas institui-
ções, onde a toà:a a hora e a todo o mo-mento vamos buscar e lemen-
tos para interpretai-as, os pleitos eleitoraes, pdncilvalmente os pre-
sidenciaes, são sempre assaz re·nhidos . Os candidatos levam :por longo 
t empo passa11do pelas ruas da amargura! Fundam-se jornaes um-
camente para insultai-os, para calumnial-os, para deprirr.il-os aos 
olhos da. opinião. Entretanto, o vencedor não leva para o Governo 
despeitos, apaixo-n amentos e odios, mem desejos de vingança, ou si 
os leva, jáa:nais os manifestam. 

Duvido que se apresente um sõ exemplo na historia da grande 
Rermblica A:mericana de um Governo :pertul'b3Jr a politica de uma 
unidaàe da F -ederação, unicamente porque no 11leito :presidencial essa 
unidade deu :prefereni-ca ao seu -competidor. " 

Assim, porém, não ;procedeu o .Sr. Arthur Ber-na!'dtJS. Ao- ·Contrario. Sua 
primacial preoccupação foi vingar-se dos seus adversarios no pleito. At~ na 
escolha de Ministros revelou esses p equeninos intuitos. A Reacção R epu-
blicana precisava ser castigada . Impunes não •poderiam ficar Nilo, Seabra, 
Borges de Medeiros, ·Irineu Machad o, Edmunào B ittencourt. 

Assim, é, Sr. Presidente , '<:tUe S . Ex., ao assumir o Governo, manteve o 
esta do dP sitio, em cuja vigencia fôra empossado. Não obstante existir no 
Sena do um projecto levantando-o, S . Ex. fez .questão com Os seus amigos 
:para que este !Projecto não tivesse andamento. Conservou presos varias mi· 
!itares por crime po!itico, s em que contra vs mesmos houvesse condemnaç"io, 
nem sim,ples <'!enuncia na fôrma -da lei. I-nterveio, no Estado do Rio de Ja· 
.neiro, para depor um Governador eleito, reconheci-do e empossado, em favor 
do qual 'irnilitava uma o-rdem de habeas-co?·pus. 

O SR. JoAQUIM MoREliRA: - Não apoiado . Historia mal co-ntada. 
O .SR. ANTONIO MoNIZ: - Interveio n a Bahia para, ·pelas armas, collocar 

no posto de Clhefe do Poder Executivo um cidadão derrotado. nas 1,1rnas . . , 
0 SR. PEDRo LAGO : - Não apoiado. 
O SR. ANTONio !l\'foNrz: - .. . que não fo-i reconhecido legalmente ... 
0 SR. PEDRO LAGO : - Não apoiado. 
O •SR. BUENo BRA..."\'DÃO: - Derrotado :por quem? 
0 <SR. ANTO·NIO iMONIZ: - P e lo povo. 
Gandidato, que não •POdia deixar de ser derrotado, desde que, nunca tendo 

militado na poUtica do E stado, sõ ,poderia ser eleito si tivesse obtido d 
a.poio dos .partidos . 

O iSR. PEDRo LAGo: - Bastava t er, como teve, o apoio da maioria do 
eleitorado . 

O .SR. BuENo BRANDÃo: - Mas quem indicou o candidato Calmon? 
O SR. ANToNio MoNrz: :- Foi o Sr . Dr. Arthur Bern ardes . Sua e!eicão 

foi obra exclusivamente do ·Sr. Presidente da Republica. 
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o SR. J:'\EIDRO L AGO: -- Isso vae ser uma nistoria ml\lito curiosa. 
o SR. BuENo BRANDÃo: - O Sr. Sea'b·ra ·nunca foi pela ·Candidatura do 

Sr. Góes Calmon? 
o SR. ANTONio 'MoNrz : - O .sr. •Seabra lembrou-a, quando suppoz q ue a 

candidatura do Sr. Góes Calmon era ~ma candidatura de conciliação; mas, 
desde que verilficou que assim não acontecia, abandonou-a. Quem a sus.-
tentou foi o .Sr. Presidente da Rerpublica. 

V . Ex. sabe perfeita;mente q ue a candidatura do .Sr. Góes Calmon só 
ficou devidamente resolvida, oito mezes depois de ter sido· lemibrada pelo 
Sr. Sea,bra, depois que mereceu o placet do Presidente da Republica. 

Mas, •Sr. Presidente, ·Como ia dizendo, o Sr. Góes Calmon, a lém de não 
ter sido eleito ·nem reconhecido legalme nte, era legal e moralmente 1nele-
givel. 

O SR. BUENO BRANDÃO·: - iMoralmente, por que? 
O SR. ANTONIO MoNrz: - V. Ex. vae concordar commdgo, quando sou-

ber que o 1Sr . Góes Calmon era pr.esidente do Ba;nco E .conomico da Bahia 
quando a su a candidatura foi levantada. O Banco Economico da Bahia t inha 
e tem um contracto v ultoso ·Com o Governo do Esta;do, em virtude do qu al a 
Directoria das Rendas recolhe diariamente <ás carteiras da;quelle estabele-
cimento a decima parte da receita arre cadwa, e, mais ainda, o imposto des-
tinado a o serviço de emprestimo para a unificação da divida fluctuante. 

O Sr . Góes Calmon s ó pediu demissã o da presidencia do Banco Economico 
nas vesp.eras da sua eleição, para S€ fazer substituir peJo então diredor.-. 
secretario, seu amigo intimo, socio na advocacia, a quem já elegeu Senador 
estadual e fez leaàer do Senado! 

•E sabem VV. EEx. quem foi o substituto desse direct or? O Dr. Jaym.e 
Yillas Boas, genro do Dr. Góes Calmon! 

O SR. PEDRO LAGO: - .Isso só dependia dos a:ccionistas. 
O SR. ANTONIO MoNrz : - •Ma s V. Ex. sabe que um dos maiores accio-

nistas do banco é o .Sr. Góes Calmon e que todos os seus parentes mais in ti-
mos são tambem possuidores de grande numero de a·cções. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Um cidadão que é 1presidente de um banco e que 
tem um eontracto muito vultoso com o Estado ... 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Não quero me envolver nessa questão de fa-
milia entre paes, filhos, genros, adherentes , só f altando as sogras. 

O SR. MoNiz .S.ooRÉ: - E rquem sabe mesmo se V . Ex. não faria bem o 
papel de sogra? (Riso). 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Deus me livre, .principalmente na Bahia, não 
estamdo eu devidamente apimentado. (Riso) . 

O SR. ANToNIO MoNrz: - Mas. V . Ex. ha de concorrdar commigo qu o 
o Sr. Gó.es Calm~:m era moralmente inelegível. 

O SR. PRESIDJiJNTE: - Estâ esgotada a hora do expediente. 
O SR. ANToNIO Mo·NIZ: - Neste caso peço a V . Ex. -consulte o Sen'3.do 

sabre se me concede cinco minutos de prorogação para terminar o meu dis-
curso, solicitando igualmente a v. Ex. que me conserve a palavra para o ex-
pediente da proxima sessão. 

O SR. PREsiD!ElNTE: - Si V. Ex. termfna nos cinco minutos, ê .desne-
cessario consultar o Senadro. 

O SR. ANToNio MoNrz: - Além dos factos que acabei de enumerar,. com-
probatorios da !p'Olitica desastrada seguida pelo Sr . Presidente da Republic&, 
enumera rei mais a decretação da lei de impre·nsa - da cognominada Ie!..-tn~ 
fame. V. Ex. sabe que, quando o i!lustre Sr. Arthur Bernardes assumiu, -á 
Presidencia da Republica , o projecto relativo a essa lei já se ac:h·ava emr de-
composição nos arcl>ivos do ·Senado . S . Ex . fez com que delles fosse desen.-
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terrado e fechou a questão com os seus amig·os da Camara e do Senado para 
que o cc:mvertessem en1 lei. 

Na proxima sessão, Sr. Preside nte, occupa.r-me -hei então das consequen-
c.ias da política odienta, posta em pratica pelo S r. Presidente <la Republica . 

.Respondendo ao discurso proferido rpelo illustre r -ep1·esentante de Mi-
nas, mostrarei ao mesmo tempo que a responsabilidade <lo movimento r evol-
toso que está agitando todo o p aiz cabe exclus ivament e ao Chefe <la Nação. 
(MuiJto bem; ntwito bem). 

SESiSÃO DE 2·5 D1E MA<IO 

O Sr. An-tonio Moniz (*): - ·Sr . Presidente, venho continuar a série de 
considerações, que ini-ciei na sessão passada, em torno do discurso proferido 
pelo eminente !Sen ador .por Minas Geraes, o Sr . Bueno Brandão. 

Demo•nstrava eu , quando fui interromp-ido pela hora , que o S r. Presidente 
da Republica a ndou muito d-esacertadamente quando, ao iniciar o seu Go-
verno, em vez de :promover o apaziguamento das paiXões, encandecidas opelo 
pleito presideicial, .preferiu, a uma acção de concordia e de harmonia, des-
fraldar o .programma de uma politi·ca de odio e de vingança contra aquelles 
q ue se insurgiram -contra a sua candidatura, dahi resultando o convulsiona-
mento que todos ·nós lam entarmos . 

Assim é, Sr. Presidente, que, em seguimento á m anutenção do estado de 
sitio, quando o paiz se a-cihava em completa .paz, á t eimosia em se oppõr 
á -concessão da a mnistia aos implicados nos acontecimentos de .5 de julho 
de 192.2, ás indebitas intervenções nos Estados do (Rio de Janeiro e Bahia, e 
á decretação da le i compressora da manifestação do pensamento, veiu a re-
volução que irrompeu em S. Paulo, não directamente contra o Governo da-
quelle !Estado, como insidiosamente se quiz fazer a-creditar, mas contra o des-
potico .governo da União. Então, o •Sr. Presidente da R epublica, atemorizado, 
bate:.~ ás por tas co Congresso Na-cional, invocando a sua protecção, no sentido 
do lhe conceder o amparo do estado de sitio, ·que, na phrase do illustre Senador 
mineiro, "tem servido d-e garantia á :POPulação ordeira, á g .eneralidade dos 
brasileiraB, para manter a ordem publica, -seria me nte ameaçada, e garantir 
ás autorid.ades o exercício das suas funcções constitucionaes ." 

LEl', pois, um dos mais . devotados defensore s da situação actua l que reco-
nhece que esta só pôde se manter á sombra do estado de sitio. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Nem outro é o objectivo do sitio, para quero 
sabe direito é assegurar a manutenção da Constituição e das autoridades que 
e lle creou. 

O SR. ANTONio Mo•Nrz: - Desgraçado do pai-z q ue, para m anter a sua 
Oonstituição, '!lecessita de suspender as garantias constitucionaes e por tem-
·p·o indeterminado. 

O SR. ARISTIDEs RoCHA: - :Por mais que -cathedralescamente V . Ex . 
:rane ao Senado, o olbjectivo do sitio não é outrO'; ensinam tod-os os jurist!l.S. 

O SR. SoAREs nos SANTos: - Não ê f azer a revisão co-nstitucional. 
O SR. ANTONio MoNIZ : - -Sr. Presidente, re:pito o que acabei de affir-

mar, quando o illustre Senador pelo Ama:;>;onas, cathedraticwrnente, m>e inter-
rompeu, para dar ao Senado uma lição sobre estado de sitio inteiramente con-
traria ao .que ensinam os mestres de direito. 

(*) Não foi revisto >pelo orador . 
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o iSR. ARISTIDES RocHA : -V. Ex. âiz aqui!lo que ensinam; mas não dá 
esses ensiname ntos. 

o .SR. ANTONio MoNIZ: - V. Ex. com o seu enthusiasmo na defesa do 
governo, !POr maior que seja e lle , não me desviará da trilha que resolvi 
seguir. 

o ISR. ARISTIDES RoCHA :· - Mas é um entr..usiasmo honesto e digno de 
um homem que traçou a sua attitude e não tergiversará. 

O SR. ANTONIO 'MONiz : -V. E x. está perd6'11do por completo o seu tem-
po. Si suppõe •que com isso perturba o debate, est{L enganado, [)Orque até es-
timo os apartes. 

Mas, .Sr. .Presidente, como ia dizendo, decretado o sitio solicitado pelo 
Sr. Presidente da Republica ao Congresso Nacional, ad'im de .poder manter-se 
no seu posto, vieram as prisões em massa, "abrangendo indivíduos suspeitos 
po; palavras que (·11nunciaram, por actos que commetteram, de que n ã o m a n-
tinham a mais rigorosa solidariedade com o Governo". Tivemos o sitio po.r 
antecipaçã-o e o sitio clandestino; o recrutamento forçado para a formação 
de batalhões patrioticos destinados ao massacre de irmãos, o fechamento de 
jornaes, o seu empastelamento nos Estados e varios outros attentados, qu e 
estão no domínio publico, não esquecendo os desastres administrativos dos 
quaes resultaram lL desvalorização da nossa moeda, a desorganização da Jus~ 
Hça, a a·narchia da instrucção . 

Opportunamente t erei de me occupar com o recente decreto, que sob o 
pretexto de reor ganizar o ensino publico no Brasil, desorganizou-o Por co-m-
pleto. 

No momento, apenas, s alienta r ei que o Governo f.oi o p·rimeiro a violar 
esse decreto, nomeando chefe do Departamento da Instrucção Publica o pro-
fessor Rocilia V az, que já occupava os cargos de direotor da Faculdade de 
Medicina, de r eitor da Universidade, de superintendente de um dos serviços 
da Saude Publica .e de medico auxiliar da Policia na escolha da determina-
ção dos caosti.gos que devem ser a,pplicados aos presos .políticos. 

O illustre Senador por Minas, no discurs-o a .que me venho reportando, 
não articulou uma só pa lavr a sobre o sitio clandestino, nem sobre o sitio por 
antecipação, de onde se conclue que S. Ex. não quiz dar a s ua approvação 
a essas invensões jurídicas. 

O SP. . BrENo BHANDÃo: - Isso é cousa velha ; isso é historia antiga. 
O SR. ANTONIO MONIZ : - HistD·ria velha ou n ova, antiga ou moderna, o 

certo é que V. E x., procurando fa·zer a defesa completa do Governo actual, 
justificar os seus actos, não articulou uma só pa lavra, relativamente ao sitio 
clandestino e ao sitio por a ntecilpa.ção. 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Nã o sei o que vem a ser esse sitio clandestino 
a que V. Ex. sf.e refere . .Si e U.e teve execução, n ão houve clandestinidade. 
V. Ex. •Poderá arguir que o decreto de sitio não tivesse sido pu blicado? 

0 •SR. ANTONIO MONIZ : - Perfeitam·ente . 
O !SR. ARISTIDES RocHA : - Foi publicado . Essa arguição já foi feita 

nesta e Iia outr·a Casa do Congresso e foi cabalmente res.p.ondida. Si houve 
clandestinidade , ·confesso que desoon;}}·eç.o a si.gnifi·cação da palavra dan-
destino. 

O ISR . ANTONio MoNIZ: - O nobre Sen ador pelo Amazonas não está ';lr-
gumenta'!ldo 9-e bôa fé, por isso que S. Ex. sabe perfeitamente que o sitio 
decretado para os Estados da Bahia e de Sergipe comeÇ:ou a produzir effeitos 
muito antes de haver sido publicado o respe~~.ivo decreto. 

O SR. BuENo BRANIDÃo: - !Isso :diz V . Ex . D emais, as leis só entram 
em vigor {lepois {!e !pUblicadas. 

O SR . ANTONio MoNiz: - O Sr. Deputado Francisco dn Campos, pro-
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curando ju•stificar .a acçãc do .Governo, decla r ou _qu e na Bahia e em Sergip& 
os decretos não foram publicados na integra, mas a,penas a em.enta,. t ra.ns-
mittida pelo telegrapho. 

o SR. ARISTIDEJS RocHA: - Nessa hypoth ese ha.veria .um re.medio legal, 
declarando inexequivel .toda a [ei q u e não fõr publicada. 

O SR. ANToNio· MoNiz: - Sr. lPresidente, creio ter respondido satis.fa-
ctoriamente ao meu ill!lustre coHega, explicando a 18. Ex. em q ue co-nsiste o 
sitio clandestino. 

Tambem o illustre •Sena.dor por Mi!llas não articulou li!IIl·a sõ palavra sobre 
o trancamento dos jor.naes,' nem sobre o empasteUamento. de algulllS orgãos 
de publicidade e m differentes pontos da Repub'lica. 

O 1SR. BUENo BRA.J.'IDÃo: - Aqui houve em,pastellamento de jornaes? 
O SR. AN'l'oNio MoNiz : - Não disse que aqui houve empastellamento; 

o .que affirmei foi •que V. Ex. não articulára uma palavra siquer sobre 
esses casos . 

O 1SR. BuENo BRANl>Ão: - Não conhe.ço uan sõ desses• casos . 
O SR. ARISTIDES RoCHA: - Mesm-o porque são casos l)olic!iaes e que só 

interessam á 1JOaicia dos diversos Estados . Constituindo um atten.tado contra 
o direito, é caso da policia :;Jrovidenciar. V. Ex . queria que as providencias 
fossem solicitadas ao paroe;ho da freguezia? iNão· •é possível, iPOis as provi-
dencias devem ser dadas pela autoridade policial. 

O SR. ANToNio Mo·Niz: - Sr . Presidente, S . Ex. o Sr . Senador Bueno 
Bra.ndão achou que .para defendei-o, era sufíiciente affirmar •que o Chefe da 
Nação, "consciente da legalidade e constitucionalidade dos seus actos, prati-
cados com os mais e levados tntui.tos de melhor servir ao paiz, no· desem-
penho do mandato que lhe fõra confiado pe]o povo, não teme, a.ntes deseja 
que sobre elles se estabeleça a mais am,pila discussão ainda •que conduzida 
pelos excessos da paixão, certo de que poderá com serenidad-e de animo contar 
<JGm o j ulgamento da opinião esclareci-da dos brasHeiros q u e lhe hão .de 
fazer a devida justiça." 

·,singular, ,poréu.n, ·Sr. Presidente, é a maneira do illustre IS.r . Avthur Ber-
n ardes "!Ilão .temer e até desejar a ana1yse e o julgam•ento" dos seus conci-
dadãos, estabelecendo a mais severa censura, im<possibilitando os jornaes de 
analysarem e commentarem os seus actos e a,tJé mandando fazer apprehen-
sões de livros que contenham apreciações que não estejrum. de accõrdo com os 
seus intuitos, como aconteceu ao de um general!, al1ás, oontrario· ao movi-
mento revolucionaria . 

V. E ·x . sabe, Sr. ()?-residente, ·que o !livro do .Sr . General Abilio de No-
ronha, publicado em S. Paulo . . . 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Admira. Eu li uma declaração desse general, 
lisongeando-se ,por já haver vendido 20.000 exemplares desse Uvro. 

O SR .. ANToNio Mo-Niz: - . . . sõmente povqu e continha alguns t r echos 
que não· satisfazüvm o · Gover-no, teve a sua edição con fiscada. 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - O proprio· a utor -do livro declara .qu e -20. 000 
exemplarem t inham ·sido ven didos. E ' ·essa . uma appreh em·são· admi.ravel, 
original! . 

0 SR. ANTONIO MONIZ: - E' impossível discutir com V. Ex: V . Ex . 
argumenta contra a verdade dos factos. 

O 1SR. ARisTIDES RoCHA: - Não é impossível. Tenho ouvido com uma 
pa'Ciencia evangeEca tudo quanto VV . Exas. teem dito. Mas, a despeito de 
não querer interrom,per a V . Ex., vejo-me na necessidade de aparteal-o, 
conte,stando. 

0 !SR. ANTONIO 'MONIZ: - V . •EX. está a<paixonadtS'Simo. 
IProcuroti, porém, o illustre íSenador por Minas ju,stificar a con stitucio-

na.Ji.dade uo decreto que .pr.o·rogou o estado de sitio nas .vesperas da abertura 
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do Congr€sso Nacional, por tempo· que vae além daque'lle que ê destinado 
pelas nossas leis para o funccionamen to norma;! do· Poder [Legislativo. 

Este assu iDJlto, !Sr. Presidente, j~ se acha basrt:ante esclarecido, tendo 
sido minudo.samente discutido, rrtesta e na outra Casa do Congresso, notada-
mente pelo protesto da minoria pa1fumnentar, tra;balho exhaustivo, que põe 
em evidencia o brilhante talento e a 1bella cultura do seu autor, o . eminente 
representante rio·grandense Sr . P.Iinio Casado, eximia .professor de direito no 
Rio Gramde do Sul. 

O SR. MoNrz ISoDRÉ: -Apoiado. 
O SR. ANTONio iMoNiz: - Todavia, Sr. Presidente, como o digno leader 

da maioria manifestou um certo desprezo pela opinião de constitucionalistas 
estrangeiros e pelas constituições de outros povos, citando em apoio do seu 
modo ue pensar a opinião do Sr. Carlos ·Maximiliano o.pporei â. opinião desse 
eminente jurista a do iSr. João Barbalho. 

João Baebalho na sua classica obra diz : 
"J'vias para approvar ou suspemder o sitio, o Congresso precisa 

de estar reunido e, ,por.tanto, desde que o Poder Ex€cwtivo o deolara, 
lê .indispen.savel que immediatamente convo·que o Congresso. E essa 
convocação ê, nesse caso, obri·gatoria, ou o O?oder Ex€cutivo fica com 
o dir€ito de evitar a suspensão do sitio que decretou até a reunião 
ordinaria do C ongresso. De .não vir expressa na Constituição esta 
obrigação do· O?ouer Executivo não se pôde concluir que ella não 
exista. iA a.ttribuição dada no ant. 48, n. 10, de convocar extra-
ordinariamente o Con gresso, envolve certamente a hypothese. extra-
ordinaria do sitio e para ter isso, por certo, basta considerar que este 
só ·ê permittido ao Governo com a cond·ição de. homologação pelo 
Congresso·, que pôde, revogando-a, sus,pendel-o . Ora, para o Con-
gresso p 'oder .suspem.de1-o, ê indispensavel estar funccionando. 

Mas, con10 não se pôde reunir €xtraordinariamente sem convo-
caçã o e existe autoridade a quem se deu competencia para collVOcal-o 
e, por outro lado, como sem essa c onvocação frustra-se e annulla-se 
a funcção f.iS'C3.liZadora que a segunda parte do n . 21 incumbe ao 
Congresso, lê c·onclusão irr€cusavell que toda a vez que o Executivo 
decreta o sitio por não estar presente o Congresso, é obrigado a 
convo'Cal-o immediatament e .. E o sitio declarado sem essa providencia 
<é uma verdadeira .usurpação de .poderes . " 

O iSR. ARISTIDES [RocHA: - A' parte desse commen tario, o •Sr. Villabo·im, 
Deputado .por \S. iPaulo, respondeu em um notabHlissüno discur.so . 

O IS·R. AN1.'0Nlo Mo!<IIZ : - Mas, Sr. Preside nte, o que maior admiração 
causa, oé ter o illustre Senador por Minas s e aventurado a dizer qu e a dou-
trina, de que se fez defensor nesta Casa, pôde ser considerada tranquiila no 
nosso Direito Constitucional. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - So~re ella já se pronunciou até o Congresso 
Nacional. O?or isso a credito que 'é pacifica. 

O SR. ARisTIDES RocHA: - O Supremo Tribunal FederaJ1 tambem já se 
pronunciou sobre ella em mais de um aresto. 

O SR .. .ANToNIO MoNrz: - Não sei , Sr, Presidente, como se possa con-
";:Onsiderar mansa e .pacifica no nosso Direito Constitucional uma doutl'in:a con-
tra a qual se in su rgem eximias juristas, entre os qu aes Ruy 'Barbosa e João 
Bar.balho, .bem ·como o.s p rincip.ios geraes do direito . 

!Si n a · parte dou trina r ia não foi feliz a. nobre tS'em.ador :Por Mina.~~, na 
defesa adduzida em pro.! do Governn que está tyranizando ·a Republica . .. 

O ISR. ARI'Srr!DEs RoCHA: - Tyranizando, não apoiado. T yranizando por-
que V. Ex. está na o.ppo&ição. 

O ISR. ANTONIO MoNIZ: - ... menos feliz foi .S. Ex. na parte pratica . 
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(Troowrn-se apartes v ·iolentos entre o Otraà!o?·J os Srs. ~ SeJUl'.d;Ot'es Aristidea 
Rocha e Moniz Sodré). 

o SR. pll])SIDENTE (faze71J(],o soa1· o tympano): - Attenção.! Está com a 
palavra o Sr. Senador Antonio Moniz. Os d~bates não podem ·continuar desta 
forma. 

O SR. ANTONIO MoNiz: .Sr. P r esidente, V. Ex. vê que a oulpa nã.o 
é min.ha. 

O SR. ARISTIDES RoOifA: -E' porque V. Ex. não se :está mamtendo ape-
nas no terreno doutrinaria;· está enveredando pelo terreno· de ;insultos ao 
Governo, sem attender á ·grande maioria desta Casa, que apoia o.s sells actos 
e tem a obrigação moral de o defender. 

o ·SR. ANToNm !MoNiz: - Nesse ·ponto V. Ex . .tem razão, quando cen-
sura aos seus collegas pelo íacto de (!lão defende.rem o Governo, como deviam. 

o •SR . ARISTIDES RoCHA: -Ainda agora V. Ex. não tem razão. O que 
troux~ V. Ex. á tribuna foi justamente responder a um discurso de defesa 
de actos do Governo. 

O ISR. ANTONio MoNrz: - O illustre !Senador :por .M'i·nas está com toda 
a delicadeza, ouv.!ndo a minha resposta. 

O ISR. ARisTIDES RocHA: - Si V. Ex. acha que o est'ou perturbando, 
peço perdão e não o apartearei mais. 

O ISH . ANTONIO MoNrz: - Ao contTa rio, dese:jo 3Jté os apartes de V. Ex. 
10 1SR. ARISTIDES RoCHA: - Chega-se a ser o.brlgado a não te.r o prazer 

de ouvir :para não apartear. 
O SR. ANTONio MoNiz: -Eu é qu~, não deixarei a tribuna si V. Ex. não 

me ·quizer dar o prazer de ouvir-me. 
O ISR. ARISII'IDES RocHA: - Tenho immenso prazer ni-sso, e a prova é 

que estou aqui. 
O SR. ANTONio MoNIZ: - Mas, como ia dizend'o, Sr . Presidente, O· nobre 

Senador, leader da maioria, -si não foi feliz na parte doutrina ria, relativa-
mente á prorogação do estado de sitio, mais infeliz ainda foi quando entrou 
no terreno pratico . 

O estado • de sitio, •Sr . Presidente, foi pro rogado .por de.creto de 22 de 
Abri-l do corrente anno. As• causas que determinam a pro rogação. dessa me-
dida excepcional são as mesmas que autorizam a sua decretação-, isto é, in-
vasão estrangeira ou commoção intestima que ameaça a segurança da Re-
publica. 

Ora, Sr. iPresidente, no dia 22 de Albril, não .sómente o Governo, como 
os orgãos de imprensa que o apoiam, affirmavam, em tom ca tegorico, que 
r einava em todo· o paiz a mais abso'luta cailma. 

Eu poderia citar a opinião de varios desses -orgãos. Limttar-me-ei, po-
rém, a ler o •que .no dia 2 de Maio·, na vespera da abertura solemne do Con-
gresso Nacional, escreveu o Jornal ilo Oommercio, dirigido, como V. Ex. e 
todo o !Senado sabem, pelo illustre !Ministro das Relações Exteriores: 

"A nova sessão legislativa que 3Jmanhã se inaugura encontra o 
:paiz numa -situação de desafogo, :pois o período de guerrilhas e le-
vantes já se póde considerar ence.rrado. 

Graças ~ tenacidade, ao sadio patriotism'o e á abnegação do emi-
nente Chefe do Estado, da dedicação de seus auxiliares, da disciplina 
do Exercito e da Marinha, da cooperação dos gov·ernos e forças es-
taduaes, da assistencia que todos• os brasileiros be:rn intencionados 
prestaram á acção. official, os 1·emanescentes dos m.otins torwm intei-
ramente batid:os e /1tgiram, abanà.on.ando o GahJ1;pO· da l1tta-, que Thes 
foi semmre inglo?"io . " 

Mais a.dea nte diz ainda esse orgão: 
"A a7ttoridaile sahin 'mais p1·estigiada desse embate, e a disciplint• 



-341-

que se deve de refazer .só será reforçada para o bem da ordem e da 
prosperidade do paiz. 

O Oong1·esso Nacional enoon.tna, po>rtanflo, ao inicia?· a nova le· 
gislal:t1~ra, o prob"De1na da ordelm 1·esolvido, e não adimittitrá, por certo, 
oa1npanhas .-eoaloit1·antes a favor de venoidlos q1~ já não ap.-esent(llm 
1~ewhwma ea:1wessão política, sowl ou tnili!Jar. 

!Será um erro, si, em vez de ajudar o Governo na .sua obra de 
reconstrucção, a maioria se deixe ·contaminar pelos vícios, atnbigões 
e despeitos ela pequena mino1-ia, m~j'o unioo objecto é pm·twrbar e 
vntriga1· para pro?WOve?· a deso1·dem intellectual e até tnntertal. " 

Isto ê um lembrete á maioria. 
O SR. ARISTIDES RoCHA: - Este fina~ ê um lembrete á minoria . 
O SR. ANTONIO !MoN:rz: - O Jorna.l do Oo=ercio te:tn o direito de fazer 

quantos lembretes q uizer á mi.noria. Mas, á maior.ia, ê caso differente. 
O orgão dirigido pello Sr. Ministro do Exterior não deve .estar a dirigir 

lembretes á ·maior.ia parlam entar, que com tanto devotamento e abnegação 
presta o .seu apoio incondiciomal â. s it uação. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Eu não apoio nunca incondicionalmente a 
ninguem. 

0 SR. ANTONIO MoNiz: - N'ão fo i só, POI'êm, Sr. P residente, O Jorrnl 
de Oommeroio que d'ez essa affirmativa. Orgãos da administração, in tima-
mente ligados ao Govenno da Repu.blica, tambem a fizeram . O Sr. General 
Rondo·n, por exemplo, tele.graphou ao Ministro do !Exterior nos seguintes 
termos: 

"INão creio em ·novas tentativas que os chefes rebeldes batidos 
e vencidos apregoam, e que não teem outro intuito sinão produzir 
effeito .para fins de amnistia." 

Entretanto, !Sr . Presidente, o honrado Chefe da Nação prorogou o estado 
de sitio por mais lo.ngos 11 mezes! 

O ISR . ANToNio MAssA: - Já tinha proro.gado. O numero do Jornal do 
Oommemio, que V. Ex. acaba de lêr, não ê de 2 de Maio.? 

O ISR. ANTONIO !MoNIZ: - Não pense V. E x. ·que com .isso muda a f ace 
da questão . 

O SR. ANTONio :MASSA: - Não, senhor. Apenas pergunto si ê o Jornal 
de 2 de Maio, porQue se nesse dia public'ou isso, no dia 3 os jornaes noti-
ciavam o a-ssalto ao quarte1 da Praia Vermelba. 

0 SR. ANTONIO MONIZ: - E já O sitio estava prorogado. 
O ISR . BUENo BRANDÃo: - E' que o Go·verno conhecia -os preparativos da 

revolta. 
O SR. ANTONIO MoN:rz: - V. Ex. não prestou attenção á leitura. No di"-

2! de Abril, quando foi prorogado o estado de sitio, os agentes do Governo o 
os jornaes que o apoia m affirmavam que reinava a mais absoluta paz om 
todo o territorio nacional. O mesmo repetiam no dia 2 de Mai-o, vespera fu:. 
abertura do Congresso . 

O iSR. BUENo BRANDÃo: -V. Ex. não confunda as datas. 
O SR . ANTONIO MoNiz: - O Jotr>nal ao Oomtnero·io, assegurando que o 

paiz estava em inteira paz, indirectamente censurava o G-overno por have.r 
prorGgado o estado de sitio . 

O SR. ANTONIO MASSA: - Mas o Jo1·nal do Oorrwneroio, como todos os 
outros, no dia 3 publicavam o assalto ao quartel da Praia Vermelha. 

O ISR. ANToNio M'oNiz : -!Mas a prorogação ê de data anterio·r ao ataque 
ao •quartel da !Praia Vermelha. 

O SR . .JoAQUIM MoREURA: - Isso attes.ta que o :Sr. ;pr.esidente dispõe de 
mais uma qualidade: {! previdente. 

O SR. •MoNIZ :SoDRÉ : -Ao contrario, ê provocador . Não havia revolução . 
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o !SR. ANTONio MoNrz: - Mas, ISr. Presidente, resta ainda occupar-me 
de algun·s outros pontos do discurso do tllustre Senador por Minas. 

iS . Ex. assegurou .que o estado de s itio "está sendo exe.cutado com pru-
dencia e mesmo benig.nidade", accrescentando que os• presos são tratados 
- a expressão é minha - a velas de libra. 

o SR. BUENo BRANDÃo: - NãG senhor; com humanidade. 
O 'SR . AN·.roNIO MoNrz: - I sto té, "que os presos não soffrem torturas, 

não são privados do minimG conforto, não sãG e ncarcerados em masmor.ras 
infeotas, sem ar nem l-uz., .não soffrem o su,pplicio da fome". E mais adeamte 
accresce.nta: 

"Os deten tos recebem visitas de amigos e p essoas de sua familia, 
conferenciam com os seus advogados, comparecem perante a Justiça 
ou tribunal; fogem das prisões e, impunes, illudem a vigilancia dos 
seus .guardas e se communicam com pessoas extranhas·. Entretanto, 
cá fóra não c·hegaram, :não se tornaram conhecidas quaesquer recla-
mações contra o ·tratamento que recebem nas pris•ões." 

10 nobre Senador labora e m um grande enganG. As reclamações ohegam 
a toda a hora e a todo momento a todos nós, ,quer áJqueiJ:les que se acham 
em franca opposição ao Governo actual, ,quer á.Jquelles que o apoiam. S. Ex. 
sabe que não é possível declinar-se os nomes das pessoas que !fazem es'Sas 
queixas. Seria uma impiedade. 

O SR . BUENo BllAND'Ão: - A argumentação de V. Ex. é muito fr-aca. 
O SR . ANTONIO MoNiz : - !Naturalmente não pode1•á haver prova jurídica, 

porqu6 os prepostos do Goover'no, aqu elles que infligem castigos aos ]>rosos, 
não h-iam dar certidões• dos .seus crimes . 

O SR. BUENo BRAJWÃo : - Mas não é esse 'o. unico elemento de prova. 
O SR. ANTONIO ::MoNrz: - V. Ex. não ignora que apezar de tudo isso, 

têm surgido alguns protestos n a imprensa. 
Vou ler ·um trecho de .uma dessas manifestações. Refiro-me á petição de 

habeas-corpus dirigida ao !Supremo Tribunal F ederllil p elo Dr. José Oiticlca. 
O Dr. Oiticica u1ão é um politico militante; não consta que se tenha 

envorrvido· directamente nos pronunciamentos militares de ·que tem sido ulti-
m ame nte theatro o nosso paiz. E' -um publicista .illustre, com idéas socia-
list8Js, as quaes defende c·om muito ardor e s inceridade . O !Ilustre professor 
{oi encarcerado, maltratado, posto em incommunicabi'lidade absoluta, privado 
do receb.imen·to de seus vencimentos, sem que até hoje tenha sido inquerido 
pela Policia. 

E' o Dr. José Oiticioa que, n a su a petiç.ão ao 'Supremo TribunaJ, diz o 
seguinte: 

"O impetrante foi m ettido em 5 de julho de 1924. :na capella 
da Casa de Correcgão, logar destinado aos réos de crimes communs, 
contra expressa determin ação da Constituição· ·F ederal . " 

O IS·R. JoAQUIM MoREIIRA : - Na Gapa:tla? (P a1Lsa) . Talvez fosse logar 
para a prisão de um bispo. (Risos) . 

0 SR. ANTONIO MONIZ (contimLanà(} a ler): 
"®m 11 de setembro foi desterrado para a ilha Raza; mas, neste 

desterro, era g u ardado por um contingente policial e forçado, · ás i!J8 
horas, a conservar-se, preso, no alojamento, conforme instrucções do 
Sr. general da Brigada Policial. 

Em 30 de março, deste anno, foi remov.ido para a ilha dall 
.F'l.ores, tenitorio dG Estado do Rio de J an eiro . N es·ta ilha, encer-
raram-no em uma das .dependencias da Hospedaria dos I mmigrantes, 
em um porão de lm,'8·5 de a ltura, cimen·tado, sem forro, destinado a 
deposito de bagagens . O alojamento é cercado de dupla cerca · de 
arame farpado e vigiado por .um destacamento policial de 90· .pr8JÇa S 
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armadas. O impetrante jamais foi interrogado e seu nome não consta. 
de Jlenhum inquerito policia1, não sabendo elJe, até hoje, o!f1cia.l-
mente, o nw.tivo da sua prisão. 

O Governo vale-se, natura1mente, do estado de sitio, facultado 
pelo art. •80 da Constituição Fe.deral. Cumpre, todavia, notar que 
este mesmo artigo, em seu paragrapho 2•, restringe expressamente o 
poder do Executivo Federa;l a duas medidas contra as pessoas: 

1:• A detenção em lagar não destinado aos· réos de crimes 
communs. 

2. • O desterro para outros s itias do territorio nacional. " 
O 'SR .. BUEN.J BRANDko: ~ V . Ex. não aflirmará ·que a Ilha das Flores 

~ um lagar destinado a preso-s de crimes communs. Liá n ão exist~:n prisõe-;; . 
não ha calabouços. E ' uma ilha visitada constantemente pelos r ep re ,;entantes 
das nações estrangeiras. 

O SR., AN'l10NIO iMONIZ: - Nem V. Ex. affirmará que a Casa de De-
tenção e a de Correcção n ão sejam destinadas s6mente a presos communs. 

O .SR. BUENO BRANDÃo: - Actualmente n ão é, porque foi destinada a 
presos politicos. 

O SR . .JoAQUIM MoREIRA: - E' uma pr.isão provisoria. 
O SR .. ANTONio MoNrz: - M1as a verdade é que tanto a Casa de Correcção 

como a Detenção são estabeUecimento-s destinados a presos .communs . O mais 
ê sophisma. 

V . Ex. sabe, Sr. Presidente, conhecedor como é de Historia Patria, _que 
o Imperador Pedro I era voluntarioso e arbitraria. Entretanto, accusado de 
haver maltratado .JoSé Bonifacio e seus companheiros, quando deportados 
para a Europa, apôs a disso'lução da primeira Constituinte brasileira, apres-
sou-se em vir á imprensa declarar oque os seus maiores inimigos não- tinham 
o direito de fazer-lh e uma increpação tão pejorativa. 

Outro ponto do discurso do nobre Senador por Minas, a que não posso 
deixar de referir-me, é ruquelle e m que JS. Ex. nega o direito de revolução . 

ffilu pediria a V. Ex ., Sr. Presidente, a fineza de me fazer chegar ã.s 
mãos um exemplar do Diario do Cong1·esso, de sabbado. ·(O {Yrado1· é sat~

jeito) . : , , i 
Pergunta o 1Sr. Bue-no Brandão: 

"A revolução é um direito? Essa thes•e é hoje insustentavel, 
embora debatida e defensavel em 'outras épocas, ao tempo do absolu-
tismo dos chefes de Estado vitalício .e por direito divino. Encontrava 
elle sua razão quando os pov-os não tinham Constituição ou leis es-
criptas ou estas não !ixavam garantias para os· seu s direitos de li-
lberüade -que ficavam ao arbítrio dos reis e imperador·es discrecio-
narios . " 

:S . Ex. está completamente enganado. O direi-to de revolução, se soffreu 
aiguma ev-olução, com o correr dos temp'os, foi para se tornar um dever sa-
grado dos povos. 

0 SR. ARISTIDEJS RoCHA: - [Então já não é um ·direito . 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Villiaumé, n-otavel escrip.tor francez, aliás, um 

pouc'o autoritar.io, sustenta, com ·grande brilhantismo, que "o direito de revo-
lução é inherente á soberania popular ; que, recusar-se o direito de revolução, 
impor-ta em negar-se a soberania popular." 

Os revolucionarias de 17·93, na França, na cellebre Declaração dos Direitos 
de Homem e dos Cidadãos, art. 32, c·onsagra-o no.s seguintes termos: 

" •quando o governo viola o direito dos povos, a insur r eição é para o 
· povo, · e para cada p orção do p'ovo; o mais sagrado dos direitos e o 
mais indiscutivel dos deveres." 

O a!'lt . 32, !Sr. •P residente, é o ultimo dos arti-gos dalquene · monumental 
liocumento legislativo, considerado um dos evangelho.s da humanidade . 
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Muito propositadamente os legisladOTes france:res o collocaram em ul-
-timo logaor, ,para tornar bem evidente que, sem a sua existencia, desappare-
ceriam ·por completo todas aqueHas garantias que passaram á humanidade 
-com o :nome de Direito dos Homens e dos Cidadãos. 

o SR. BUEll'<O BRANDÃO: -Com o caracter de disposição rprovisoria. 
o SR. ANTONIO MUNIZ: - Então a Declaração dos Direitos dos Homens 

e dos Cidadãos tem caracter de disposição p.roviso;ria ? 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - •Esse artigo. 
o SR. ANTONio JY.[ONIZ: _, Está V. Ex. Completamente illudido. Esse 

documento legisla;tivo compõe-se de 32 artigos. E justamente o ultimo delles 
ê esse que acabei de lêr e que foi colloca;do nesse logar, exactamente, pa.ra 
garantia dos que o ·precedem. 

O SR . BUENO BRANDÃO: - E que no meu entender deve estar ahi 
como disposição provisoria. 

O SR . ANTONIO MONIZS - V. E ·X. assim o considera mas a humanidade 
não entende assin1, nem nunca o entendeu. 

I-Ia ainda, •Sr. Presidente, um outro ponto do discurs•o do illustre 11ladcr 
que não posso deixar passar sem, a seu resl!leito adduzir alguns commen-
tarios. 

IS. Ex. taxou de mashorqueiros a;quetlles pa;tricios nossos que, conven-
cido.s de •q•ue defendem a or·estam·ação da Republica e da Federação, estão 
d,o a.rmas na;; mãos no cam•po da luta. 

0 SR. BUENO BRANDÃO; -Onde o manifesta. 
O SR. ANTONIO MONIZ : - Responderei a V. ·Ex. opportunamente . 

V. Ex. considera condição indispensavel pará que os revoluciona.rios não 
sejam considerados "mashorqueiros, salteadores, as·Siassinos e la drões", a exis-
tencia de um manifesto em rque exponham os seus intuitos. Deszle que exista 
este manifesto, deverão, na opinião de V . Ex. ser re·putados revolucionarios, 
na techno!r>gia jurídica. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Considero-os mashorqueiros pelos actos que 
praticarem e pra ticam. 

O SR. ANTONIO MONIZ: - O valor·oso cabo de guerra que é o marechal 
Isidoro Dias Lopes :publicou varias proclamações logo no inicio da revodução . 
Si ellas foram aqui divulgadas V. Ex. sabe a razão . 

'Si, pois, para V. Ex . é condição essencial para os revolucionarias de 5 
ds jnlhc serem con2:üe>·a.dos como taes, a ex\stencia tle um manifesto, tal 
condição 1 s lá .preenchida . 

0 SR. BUENO BRANDÃO·: - Já disse a V. Ex. que O·S' CO•nSidero mashor-
que:iros pelos actos que têm p1'aticado. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - V. Ex . considora-os m ashorquekos porque é go-
vernista. 

O .SR. BuENo ·BRANDÃo: - V . Ex. chamou-os de ibenemeritos. 
O SR. MoNrz iSoDRlll: - V. Ex diga-me qua;l foi o maio1: e mais glorioso 

revolucionaria que na época da revolução, os antagonistas não o chamassem 
de mashoroqueiros ? 

0 •SR. ANTONio MONIZ: - Christo foi crucificado. 
10 SR. ANTONio JY.I:ASSl.A: - Elle não eora revO>Iucionario, era préga;dor. 
O !SR. ANTONIO M.oNrz: - Foi condemnado por crime politico. 
O SR. BUENO BRJANDÃO: ·Elle a'Ctuava pela prégação e não .pela vio• 

lencia. 
O ISR. tA..."''TONIO :MoNrz: •Mas, Sr. Presidente, como ia dizendo, não 

posso deixar passar sem um r~Waro a rufifirmativa do illustre .Sienador mineiro 
de que os revolucionarias de 5 de julho são "mashor<tueiFos, assassinos e la-
dr56s" , quando estão sacrificando o seu bem estar, a tranquil!idade de suru; 
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f<am.Llia.s e arriscando a vida na defesa, de ideaes muito nobres, de ide~ 
tão respeitaveis quanto de S. Ex . na sustentação da tyrannia que n~ 
g>overna . 

10 .SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex. nega que tivesse hruvido assallto á.s 
propriedades 'P'Ublicas e particulares, ap.~J!:elll\erusão Ide dinihedros wuoliicos ? 
(!Pau-sa) Não ,pó de, não é capaz de negar. 

o SR. ANTONIO MONIZ: - São factos que se dão em tempos de revolu-
ção, tanto de 'llm lado como de outr'O, As forças que operaram em S. Paulo 
são accuEa.das d e terem comrrnettidos os maiores ruoourdos ; V. Ex. nega 
isSO.? 

o SR. BUENO BRANDÃO: - Nego, e V. Ex. não o poderá :provar·. Era m 
forças organisadas, e commandadas IJ)Or officiaes muito distinctos, reSI]Jonsa-
veis 'Pelos seus· actos. 

10 SR. ANToNIO ·MONIZ: - T ambem os r.evolucionarios 'Pelos seus chefe~ 
o são. 

o SR . BUENO BRANDÃO: - Esses não teem responsabiidade nem legal. 
nem mora.l. 

O tSR. ANTONIO MoNiz: -V. Ex. affirma que o Sr. Assis !Brasil e outros 
idlustres brasileiros com elle solidarios sejam irresponsaveis ? 

O ISR. BUENo BRANDÃo : - .Estão cOm.'Prando palacios n a Argentina. 
0 •SR. SO·ARElS DOS tSlANTOS: - 0 Str . Assis Brasil está pa uperrimo . 
O tSR. MoNiz .SoDRÉ: -V. Ex. nunca ourviu dizer que gente do Gorve.rno 

compra .prulacios? 
O ISR. BUENo iBRANDÃo: - A que rvem esse aparte de V. Ex ? Compra 

palacios quem •Pôde e quem quer . 
O SR. ANTONIO MoNrz: - Mas, Sr. Presidente, al~m das proclamações 

feitas ·pelo general Isidoro quando irrompeu a revolução, temos actual-
mente uma m ais recente, lida da -tribu na do tSenado e .na Camara dos Depu-
tados: o manifesto do notavel brasitleiro 81'. Assis Brasil. 

A incre:paç.9,.o de que os lrervoJucionarios nã0 • podem ser considerados 
como taes porque o seu manifesto não foi publicado, e, .portanto divulgados os 
seus ideaes e propositos, não póde ser tomada em consideração, porqua nto 
o Governo '"'e OP•POZ tenazmente. 

V . Ex. sabe que o eminente Presidente da Camara dos Depurtad.os achou-
se com o dtl:eito de prohi:bir a publicação da carta do general Isidoro, lida da 
tribuna druquelle ramo do Poder Legislativo (pelo eminente Deputado :Sr. Azevedo 
Lima . V . Ex. sabe mais que um dos brilhantes orgãos da imprensa desta 
Capital, o J ornaZ do Povo, tendo tentado !PUblicar o m an:Lfesto do Sr. Assis 
Brosil, não na sua integra mas sómente a parte doutrinaria, aliás acompa -
nhada da !resposta do inustre representante de Minas, Sr. Francisco Campos, 
reputada p elo situacionismo como pu.lverizado·ra, a policia apprehendeu-lhe 
a edição. · . 

Vê, rpor.tanto, V. Ex . , que este argumento contra os revolucionarias não 
póde prevalecer. 

O SR. PRESIDENTE: .-<O Sr . Antonio Moniz requer a prorogação da hol"a 
do e:<qpediente, por m ais 15 minutos. 

Os senhores que a concedem queiram levantar-se . (Pau:sa). 
!Foi app.rovada. Continua com a palavra o Sr. .A.ntonio Moni:z. 
O SR. ANTONIO MONIZ : - Agradeço, Sr. Presidente a gener osidade (1 

Senado. 
:Possue, portanto, o m-ovimento !revolucionaria· de 5 de julho todos os re-

quisitos precisos para ser considerado como uma insurreição, na expres·são 
technica da palavra. 
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O SR. BuENo BRANDÃO: - V. Ex . está fazendo a defesa da r evo-
lução ? :.r 1 ~\, 1 :\ir 

O SR. ANTONrz MONIZ: - A historia nos ensina, Sr. presidente, que as 
revoluções .são determinadas ou pelo desej'o de operrur uma modificação l"a-
dical na estructura constituciona.I da nação, ou ipara levar ª effeito Tefor-
mas de caracter ordina.rio ou como um protesto contra os Governos que 
se desmandam, que se collo>cam fóra da le i, .que o·prprimem os governados, 
aconte cendo q ue muitas vezes ellas rp~ticipam de mais de uma dessas 
causas. 

tA revolu ção em presença da qual nos achamos pertence a essa ultima 
ca,tegoria . Ex;prime um pr-otesto contra o despotismo reinante, e tem ou-
t ros ideaes: deseja tambem q ue se o,perem algumas reJf-orma,s na nossa legis-
ração constituciona;l e ordinaria . 

Foi o ISr. 'PTesidente da RepubHca q;uem deu origem a todo este con-
vulsionamento, devido, não sóanente ao .seu espírito apaixonad-o, como tam-
bem â.9 suas idêas por demais aJtrazadas. O ill.ustre ,S,r . Vrr. A;rthur Ber-
nardes é um homem que n asceu ifõ.ra do seu tempo; S. Ex. devia ter vindo 
ao munâ.o ha 200 annos atroz. 

0 SR. ARISTIDES R:OOHA: - E' um retru-C!atario? 
O SR. ANTONiü MONrz: - Oomo muito bem disse o meu illustre co•Hega, 

Senadoll' pelo Amazo11as, S. Ex . é um retardatario·. 
O SR. ARISTIDES ROOHA: - Eu não disse cousa nenhuma; apenas per-

guntei a V . Ex ., porque acho que o Sr .Presidente da 1Republ1ca. é um 
verdadeiro homem do seu tellllPo, e a prova está .no facto de S. Ex. contra-
r iar os intuit-os da revolução. 

V. Ex. não :po·derrá negar qu e o Sr. Dr. Arthur Bernardes ê um homem 
de talento, acção e attitudes . A histor ia ha de provar que o Brasil, neste 
momento. deve a S. Ex. os mais inolvidaveis serviços . Si V. Ex. 6&tá fal-
lando com isenção de animo, não poderá deixar de reconh ecer esta. ver-
dade. . 

O ISR. JoAQUIM MüREIRA: - O actual Presidente da Repwblica é um ho-
mem forte; ta;lvez ·por isto ê que não seja desta época . 

O SR. ANTONIO MoNIZ: - !Por isso não, porr.que o nobre Senador pelo 
Estado do Rio é um ·homem fo•rte . 

!Mas, Sr. P.resill.ente, •S. Ex. -o Chefe da Nação, lembra ' Carlos X, que, 
ao assumir o th.rono da F rança, em s ubstituição a Luiz XVIII, fez "taboa 
raza" de .tudo quanto até então havia occorrido desde o moviment-o revolu-
cionaria de 1793 ! 

Parra se verificar que o ISr. Dr. ATthur Bernardes ê um hr:mem nascido 
fóra da sua é poca, isto é, que S . Ex. devia ter vivido ha dous ou tres 
~eculos, basta ler os seus trabalhos, os seus diScursos e as suas m en-
sagens. 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - O Sr. Presidente da Re;publica tem um grave 
defeito. q ue é forç.os-o confessar-se : .S. Ex. ê um homem que assume inteira 
n~spr..nsal>~lidade ü.e seus ados. (.Apoiados.) 

O SR. A.N.roNro MONIZ: ~ ;vou ler ao Congresso Nacional um trecho 
muito expressivo da s ua ultima mensagem que deixa b em evidenciada a v& -
dade da ');l·roposição que acabo de levantar. 'Diz S. (Ex.: 

"E' a,ssim que a mais •urgente, a mais im·periosa das no.sas ne-
'Cessill.a des, cuja satisfação ê quasi vitaà e de cujo exame n ão podem 
já des·cu.rar os representantes da .Nação sem sacrid'icar os interesses 

!undame.ntaes do paiz, consiste na revisão de algumas de suas leis 
organicas, a começar pela sua Constituição, como ·condição da p!"O-
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.pria vida interna e internacional da Repuqlica e do regimen ;fe-
derativo ." 

o tSR. A.RISatrDEs ROCHA: - ·Esta é .uma das idéas da revolução: J'eformar 
as nos·sas instituições. 

0 .SR. ANTONIO JY.[ONIZ: (cont'inúa a Zf1r): -

"Elaboradas foram ·quasi todas essas ~eis em uma phase de idea-
lismo enthusiastico e generoso, I))Or homens que não tinham a ex-
periencia e o conhecimento prart:ico da nova fôrma de governo e que 
haviam prêgado 0 r€igimen republicano como um systema de ex- · 
cepoionaes liberdades, com o exaggero proprio dos apostolos de idéas 
Inovas. Era, 'POis , nat'llral que essas cousas e o desejo de realçar a 
superioridade do regimen republicano sobre o monrachico-, aJ•liado ao 
de co-nsolidar quanto antes, as novas instituições, concor:rescem para 
a votação de leis excessivamente adGantadas, pouco adequadas ao 
nosso paiz, á nossa raça, á nessa indole, á nossa cultura social e 
;pouitica. " 

Quaes foram estas leis, 18r. ·Presidente ? O estabelecimento da Ret!Jublica 
Fedel'ativa? A ai'Cidade do ensino? A s~;paração da Igreja do Estado? . A 
instituição do -casamento civil ? A abolição d<t ve.na de mot·te'? A liberdade da 
imp:rensa ? A garantia, emfim, a todas as liberdades p-ubllicas e ind17 

viduaes? 
!Mas admittamos a hypothese dos rev.olucionarios não •terem em docmnen-

to algum expresso 'Quae.s as suas inte.nções. 
O SR. ARISTIDEs ROCHA : - Na pratica elles teem demonstrado as s·u as 

intenções. Não precisam -decarar em documento . 
O •SR. AN'DONIO MONiz: - Não era preciso que o fizessem, po1'que os mo-

tivos estão ma consciencia nacional. .Si consultarmos a Historia havemos de 
ver que mui.tas revouçõe:s ;foram victoriosas sem que no momento da sua ex-
plosão os seus autores ex;puzess·em minudentemente as suas inten ções, en -
trrussem em detalhes. 

Ferri disse que: 
"O terceiro estado em F -rança não sabia, ao preparar a revolução, 

[para onde caminhava". 
Contr-ariou-o o seu genirul ·patricia·, o gramde Garo·falo, mas -para ac-

centua.r que 
"o terceiro estado <podia ·errar nas suas P·revis·ões e,- de fâcto, em··a.J.-
gumas errou: não previu o Terror, nem o Consulado, nem o Imperio . 
Tinha, porém, um programma concreto e todas as suas propostas 
era= •Praticas e bem determinadas, Não contava conseguir tudo o 
que uma ll'esistencia excessivamente frouxa •lhe permittiu depressa 
levar e por isso, limitou ao p·rinctpio as suas reivindicações. Mas 
sabia-se bem qu6 queria estabelecer uma monarehia inconstitucional 
ou 'Uma repubUca sem privile-gios, sem :feudalismo e com o reconheDi-
m'ento de iguaes direitos ;para todos os cidadãos" . 

Mais .adeante accreseenta: 
"O terceiro estado não sonhava., nem phantasiava, queria fazer 

-uma revolução vara alcançar mn typo de governo liberal. O plano 
modificou-se, alargando-se conforme as cir.cumstancias : mas existia 
desde o tPTincipio, e era conc-reto, preciso e raaliza<vel : " 

E' , exactamente, ·Sr. Presidente, o .que se dá com os re-voJ.ucionarios de 5 
de .Julho. Elles pegararri em armas com o intuito de restaurar a RepubliCI\ 
e a Federação no Bra~il. porquanto não rpôde exisUr Republica rem voto 1!-
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vre, nem Federação quando o governo centra.l intex'vem na vida dos Estad 8 
até para indicar aquell":s que devem constituir os conselhos municÍ!Paes! 

0 
' 

Eram. estas as. conSiderações que me propuz !fazer em resposta ao discur-
so proferido pelo 1llustre !Senador •por Minas, Sr. Bueno Brandão, cujo nome 
declino com a de'Vida venia. 

Tenho concluído. (Muito bem; ·muito bem.) 

SESSÃO D.E ·28. DE :MAIO 

O Sr. Moniz de Sodré: - Sr. Presidente, bem srubem V. · Ex. ·e o SEliilado, 
que e.m virtude de uma sentença .proferida pel(} pre.claro juiz da iPrimeira 
Vara Federal, nesta Capital, o senhor IDr. oc,ta'Vio Kelly, .que, 1pela incorrupti-
bilid·ade do seu cara.cter e os primores da sua oulta Intelligencia, c(}nstitue, 
neste momento de ta ntas abdicações,. uma das .glorias da magistratura fe-
deral, em virtude dessa sentença, ha dias vem circulando no pa.iz o jornal 
O Correio da Manhã, 'Victima ha nove mezes de iníqua interdicção por aCito 
a rbitraria do Governo. 

Nós, os redactores do Correio da Manhã, temos timbrado em respeitar es-
crupulosamente os termos da sentença do illustre magistrado, submettendo, 
como iS, Ex. decidiu, o Cm·reio ás exigenC'ia-s da censura IPülicial, em todos os 
topicos e artigos editoriaes do jornal. 

Entretanto, Sr. Presidente, não obstante o esforço 1por nó.s desenvolvido 
:para o completo respeito dessa sentença, não tem faltado ao Correio da Manhã 
vexames por IPrur"te da oonsura policial, desde .quando o Governo se permitte 
a liberdade de, na sua fiscalização Inquisitorial, .excluir da ;publicação artigos 
e sueltos verdadeiramente inoffen~ivos, que em nada poderiam ser inquinados 
de instigadores de motins ou insufladores de revoltas po.p•ulares. 

Em abono dessa minha affirmação, e tporlque não quero, neste momento 
desenvolver uma série de considerações sobre o. assm:ll'pto, o que farei €iln tem-
IP'G oppoPtuno, traçando interessa-nte .pagina de psy>ehologia política e social, 
limito-me, n esta .hora, .como demonstração da .minha · affirma.tiva, a trazer ao 
s~mado um dos artigos victimados pela censura inquisitorial da policia, aJf:im 
de, chamando a attenção dos meus illustres collega:s, fa:zJel-os juizes d~sta 
qu€stão. 

Trata...s.e, S.r. P.residen<te, de .um arti·go intitulado "Independencia e liber-
dade". E' um artigo, como !Ve;rão, sobre a-contecimentos politico.s que se des-
enrolaram no paiz e·m 1833, artigo, portanto , inteiramente his·torico, ·com la-
vares litterarios, sem sombras de allusão á ·época actual. 

O artigo está assim concebido : 

INDEPENDElNOIA E J,IBEJRDADE 

L entmnent, nwis toujo1~rs, 1'7vwrnanité 1·éalise le vêve des sa-
ges. - ~1\.natole France. 
Raramente um assumpto m:elhor se tem ajustado ao estylo do es-

-cr~prt:or, do •que na parte de "um esbo~o político" em que .Euclyldes 
a.comparuha os episodios de nossa Historia de 1821 a 31. iPagmas ·ne:-
vosas e seccas; aqui e alli um rasgo eloquente ou um eommentarw 
alerta: alguns detalhes talvez desordenados: . sen:tle~se que o autor 
quer imJprimir uma parcella de confusão ao seu estylo. E' a mesma 
confusão dos a.conteci·mentos que se succediam em um oocelerado ~e 
'Vertigens, e cujo tumu1to forte do:ni=a m·esmo as ·vonta-des maJS 
energicas do scenario politico de entao. 

Nos primeiros annos do seC'Ulo 1nssado, eramos um .povo com-
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IPüsto de "foTtnaÇôes me.stiç~J.S, surgindo de uma dosagem variavel de 
.trBs raças divergentes, em rque as .combinações üispares e multinlas 
se eng.raveciam com o influxo dii'ferenciador do meio physico". 
Dest'arte, ac·crescenta mais longe Elu.clydes da Cunha, "insulados no 
paiz vastíssimo ·em que se perdiam, os nossos patrícios ue ha cem an-
no.s tinham. frwgeis laços de solidari€1d·ade". 

lll!las os elementos de união desenvolviam s·eu trabalho surdo e 
cons.tante. Sob o domínio de um governo cego, cujas decisões absur-
das pesavam igualmente do Norte a.o !Sul do paiz, o terreno era !pro-
picio á idéa da Independencia. Nasceu a id>éa - um sonho tenue que 
por vezes a tyran.nia trans!fo-rma>va em drama •sanguinario. A>volu-
mou-se o movimento, tornou-se irresistivel: o sonho desabro.Cthrura em 
anceio geral, e creara a vontade, solida e unida . 

Em 21 estavamos em plena agitação, ·em que o jornalismo tinha 
.parte preponderante. Os cMnpeões da Lrberdade na imprensa eram 
o Reverbero Oonstituci;onal. de Gonçalves Ledo e J anuario da Cunha, 
e o.s dous Correios - o do. Rio, de frei Francisco ISaJnJpaio e João da 
Silva Lisboa, e o B1·asiliense, impresso em ·Londres, de Hyp.poUto .T. 
da Costa. •Sem elles, lutadores da p-ropaganda, não teria sido rpossi-
>vel a victoria. A política da Metropole, sem dtl'Vida, era inerpta; a .po-
sição do Regente era tal, que ora ·favorecia energiçamente o movi-
·mento nativista ora se deixava arra:star 11or elle. Tudo isso eram 
circumstncias ~ropicias. Não eram, porém, mais do que drcum-
stan~ias. Fossem todas .ellas hosti-s, e ainda assim teríamos chegado 
victoriosamente á dignidade de nação livre. E', aliás, essa a lição de 
todas as revoluções da Historia. Lança-<se a semente de uma causa . 
justa . "Len,tement, mais toujours" ella cresce e >frucüfica . .AJconl.e-
cimentos estran·hos, acasos 'felizes ou coincidencias contrarias podem 
:pre.cilpitar ou retardar a .crise e o tr.iumpiho. Nada os póde impet!Ir . 

. Joguete medíocre do Destino, pesado :pe0 interesse, escravisado 
pela rotina, o homem contemporisa, humilha-se, supporta vexame:>, 
soffre a injustiç;,, e va.e vi>vendo . .. Um bello dia, rompe a crise. 
T-ransfigura-o. Abrem-se todas as suas reservas de generosidade e 
nobreza. Eil-o, ca.pa.z de heroismo -e de sacrifícios, inspirado e im-
lpellido por essa força mysteriosa e bella ,qu-e é o enthusia.smo, e re·-· 
conf-ortado pelo sentimento da solidar1edadJe. . . Não ·é a inteiligencia 
que eleva o •pomem acima de s i mesmo, nem a Logica ,que lhe mata 
a sede de Justiça.. 66 a s centelha sagrada do enthusiasmo aviva suas 
rpaixões e aguilhoa ·energias secretas de que elle mes·mo não suspei-
tava a existe.ncia. Pas-sada a onda, pe-rdurarão talvez os seus effeito~ 
:JJeneficos, mas o homem volta aos seus habitas e á sua morna me-
diocridade . 

Assim se fizeram as grandes t-ransformações, quer polincas, quer 
moraes, quer religiosas. Já não acudiu aos leitores a lem.ll:}rança da 
R evolução Franceza? J á não lhes ;paJSsaram pelo espírito os rp>r!mei.ros 
tempos do IChristianismo, ou as 'Victima s puritanas da Reforma? Nos 
nossos dias, atte.stando a mesma evidencia, rubi. está a Irlanda, ahl es-
tão Gandhi e os r>artidarios do Swaraj, e tantos, e tantos outros! ... 

O mo-vimento de nos·sa Indeopenderucia ·política evoluiu , poi· assim 
dizer, dentro ·die·ssas normas: "teve -o caracter . >positii'Vo de uma rEWo-
lução" - " ·E desenrolou-se sem uma finalidade irresistivel". Foi o 
sentimen.to de enthusiasmo nacional, electrizado ~peia ;palavra ou pela 
penna dos mHitantes da pr~paganda, que apressou os acontecimentQill 
e creou o Mnibiente de calor, ruprCJ'Priado ao desabrochar da ;flôr, um 
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pouco exotica da nossa u nidade e a utonomia .política . ".Somos 0 uni-
co caso historico de uma nacionalid ade 'fe ita por uma theoria politi-
ca", diz Euclydes, que s e admira de nos termos mantido unidos, mão 
g rado todos a·s forças dis;persivas que nos separavam. iNo emtanto 
de suas proprias paginas emana uma impressão opposta a essa. ' 

'Elm J a neiro de 22, "amotinou-se a multidã o do Rio. estimulada 
.p or Gonçalves Dedo e J a nuario B arbosa, e chefia da 'l)Or José Clemen-
te Pereira, impondo a o príncipe, talv ez v aci llant e, a .permanencia no 
(J3r·asil" . "l?nJJondo é· o tenno", escreve o nosso autor. Dahi o fico. 
1S. Paulo e a Bahia se manifestavam, esta violentame nte no levante 
de FeverBiro contra o general Madoei.ra dre Mello . Em I de Agosto, -o 
príncipe, em uma proclamação re digida por Gonçalves Ledo , .pede 
que "o g rito dP. união dos bras ileiros ecõe do Amazona s ao iPara.". 
'Essa proclam ação "expunha o unico destino da monarchia entre nós. 
o de transitorio agente unificador; e como es.te ·seria nullo sem o- alen-
to das eXJpansões populares, o pensa mento do futuro im;perante devia 
r ealmente vibra r na penna ele um c hefe liberal". O ·Set-e de .Setem;J)ro 
foi, na opiniã o de E uclydes da Cunha, apen as uma f ormula synthe-
tica da revolução e em nada modifi-cou o c.urso n atura l dos fa;etos . 

Quasi -se, :põde dizer, depois d·isso, qUJe a pessoa de !Pe dro I estâ 
.pa rn. e sse "curso natural", como a !Jenna que assigna um decreto 
está 1para a v onta de que elaborou. 

!Passadas as l utas da Independenc ia , -e a;pós o período de a jus-
tam~mto que as seguiu, o povo brasileiro guia do em:fim por um go-
v erno .müder-ado e justo, deixou-se .cair, a os poucos, na ind.ilfferença 
politi-ca . D espertou-o. vibrante, a. campa nha abolicionista. .Seduzido, 
B·ntã o, por outra corrente de id'éas novas, viu pa ira rem, cilieios de es-
;pe!·an ç:as , os p r ime.iros dias da Republica . A R epublica tem sido 
um·a duTa decepção. N ã o importa. A mocidade sonhadora da propa-
.ganda lan çará a s emente de uma ca usa justa, que 'ha de !frutificar. 

Algumas vozes da quelle tempo a.inda não se· cala ram. Ouvimol-
a s, ·hoje , commovidos. 

Ella s g uardam o timbre de uma e terna mocidad-e, po11que con-
sel"Vam a generosa eloquencia e o mesmo idealismo c ora joso. E lias 
não ·perderam a fé. 

IEJ ;por ·que, .perder a fé? L-entamente, talvez, mas irresistivelmen-
te, o Bra sil ha de realiza·r o sonho dos seus m-elhores filhos. . . -
Paulo Bittencourt . 

Sr. P residente, c omo affirmei e V. Ex. e o Sena do verificar'am trata-se 
de um artigo puram·ente ihistorico que fo! escrLpto !Pelo jovem e brilhante jor-
nalista, que o assignou, escripto antes d-e se.r detido em· um p.residio do Es-
t·!l!do, o que quer dizer, antes <do morvimento revolucionario de iS. Pa.u lo . Não 
podia harver siquer a idéa longínqua de uma i.ndirecta allus ão a o actual mo-
mento politico. 

Vê-se bem, portanto, Sr. President-e, que se trata de mais um despique 
m·esquin ho do governo actual contra os ,prroprietarios e redactores do Oon·eio 
da Manhã, presos como tantos outros illustres brasileiros, o almirante •Silva-
do, o alm.irante 1\l[ascarenhas, o prof·essor Oiticica, o /Sr. 'Bartlet Jame s, Dr. 
!Mauricio de L acerda, e tantos outros cidadãos notaveis e es•p.i-ritos brilhantes, 
!presos incommunicaveis 'ha mais de dez m ezes, sem que t-enham siquer s ido 
ouvidos em inquerito policial ou processo judidario, dando assim, uma atfir-
mação solemne e um testemunho m-equivoco de ·que o .p ,r oprio .gorverno, sone-
ga ndo-os a os seus juiz-es n a turaes, tem a !Plena co·n'Vicção da sua aibsoluta 
inc ulpabilida de política. 



-351-

T.rago, .portanto, ao <Senado o meu P·rotesto contra esse criterio v~sgo e 
parcial da cen sura. aos jornaes, aguardando occasião op.portuna para fazer 
as cons iderações d-e ordem ·política, que essas prisõe,s estão a exig ir da nossa 
justiça, d os nossos -sentimentos de huma.nidade e :pat.riot.ismo . 

Prevaleço-m·e, ainda, da o.pportunidade de -estar na tribuna pára t razer ao 
conhecimento Id o Senado a carta que .tenho em m ãos, escri.pta por um dos 
:;cientistas m a is nota.veis do nosso paiz, que honra a medicina brasileira, ca-
rader de es-partano e que, :por isso mesm-o. t;,m sido uma das victimas mais 
.affrontadas pelo despotismo qu-e arvilta o Brasil. 

Refiro-me a•o illustre patrí-cio Dr. Belisario Penna. S. Ex., lendo a no -
ticia judiciaria dos debates que se trarvaram no S lilprerno Tribunal Fedel·al, 
tre Jlrocurador geral da Re;pubüca, a qual importa em um insulto que o me-
lindrava .nos seus brios pessoaes e 6. E x . promJ.Ytainente dirigiu esta carta, 
que vou lêr, pedindo-lhe uma r ectificao;-,ão sobre aquelle fa cto all'egado, ultra-
jante .a sua honra .J.Yessoal. 
sentiu-se victima doe uma informação inexa;c ta, dada em :plenario ].Yelo illus-

Passaram-se dias e o illustre procu rador geral da Repu•blica não lhe res-
rondeu a m issiva. 

S . Ex. então me pediu .que eu a trouxesse ao conhecimento da nação, 
prevale.c.endo-se da unica tribuna que ainda .p6.cle ter vestíg-ios de liber:dade, 
afim de que a naç_ã.o inteira saiba que S. Ex . é incapaz (!e ac.c-eitar a situ·a -
ção que lhe emJprestm·am, attentatoria de seus sentiment os .pessoa.es ele alti-
YPZ e dignidade . Vou lêl-a ao Senado: 

"Acabo de lêr na longa. noticia do O Jornal sob-re a sessão de hon-
tem elo .Supremo Tribunal, em qu e se julgou o habeas- co?'pt~s imp•e-
traldo pelo Sr. Dr. José Oiti-cica, o seguinte topi-oo : R eferindo-se ao 
-caso ela. soltura do Dr. Be!isario Penna a.ffinn(l. o ministro procurador 
·gera l que foi ella consequencia ela intervenção ele amigo,s da•que lle 
medico , que obtiveram do mesm-o ·Dr. Penna o compromisso de não 
mais se envolv-er, directa ou indirect a mente nos rucontecimentos que 
se t eem desenr olado no .pa.iz." "1Si o paciente, ig ualmente, renuncias-
se as suas idéas anarelhistas, rle certo, seria ,posto em liberdaele, como 
d'oi o Dr. Belisario P enna, a·peZJar de ter esc:ripto o manifesto a que 
a lJu(liu o impetrante no seu dis-curso . " 

"Aftitl·qno -qu e V . Ex., provavelme nte mal informado, ou como 
sim•p.]es sa:hida de um impasse, a:Efil'mou uma cousa .Inexistente, sem 
nenhum r"un(1amento, que ·affecta a minha d ignida de, e contra a qual 
,protesto ener gicamente, em meu nome e n-o de alguns a.migos que, 
e:xJvontaneamente, sem que eu ou minha fa.milia solicitassemos qual-
'quer interven ção no sentido da mi-nha soltura por isso se in teressa-
r a.m , a m-igos esses incapazes de Olf'fend•er -m e .com propostas indignas, 
que, sabem eH0s muito bem, eu repell iria com toda a vehemencia. 

T enho, Sr. ministro, uma passado limpo, que é a garantia elo :pre-
sente, um nome honrado, que é o uni.co patrimonio que legarei a 
meus filhos. 

•E stou oncle estava, qu2.ndo escrervi aos meus tilhos a carta aberta 
que deu Jogar ás vio!encias ele que tenho sido victima . Isso repeti aos 
·am:igos que se interessaram pela minha liberda.de. q ue só acceitei in-
condicional e como um direito, e continuo a dizer a toda a gente. 

J!illllbora o Sr. ministro relator do meu pedido de habeas-corpus, 
graças a tra nscri·pções ·de phras-es e trechos destacados da minha 
carta;, achasse geito de, em um dos considerandos do Accordão, de-
clarar-me revoltoso confesso, fui posto em liberdad.e, pela simples ra-
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zíio, segundo fui inform.ado, de nao haver sido denun.oiado pelo Sr. 
!Procurador criminal da Republka, que, na sua longa e por-menoriza-
da denu.ncia, não achou OJpiportunidad-e de, n em siquer, citar o meu 
nome como participante, de qualque r forma, da revolução que es-
talou em São Paulo. 

Continuo onde estava, revoltado como sempre, desde mais de 'Vin-
te an·nos, prégando, em numerosas vubli'c::ações as minhas idéa s, ás 
claras, á face de toda a gente, sem motivo :para desdizel-as n em rub-
jural-as, e a;os conceit os que tenho ~?.Xpendiào sobre os •P~ocessos 

deste regimen e seus actores . 
Vê assim, V . Ex . que estou ond-e sempre estive, na estacada, cada 

dia mais convencido do. profundo e gravíssimo estado de septice-
mia da nação que demanda wr... tra:tamento, ao mesmo tem-po ener-
·gico e cauteloso . 

Certo de que V. Ex . preza a pro·!}ria di.g.nidad-e, não p odendo 
nem devendo, portanto, m enoscabar a alheia, exijo desse sentimento 
e do de justiça, que é o seu officio, que V. Ex. rectifique de P1t-
blico a inverdade que de publico ajjir'YIWU, em um momento de irre-
.flexão, ou mal informado, dignif·icando·-se a si proprio, e levando 
a dignidade e a honra de um homem que não possue outro pa-
trimonio para legar aos filhos. 

Para que V. Ex. s-e capacite da injuria, que, involuntariamente, 
me irrogou, não tem mais do que o-uvir a respeito o actual m-inistro 
da Justiça e o ·seu collega do· Tri-bunal, ministro Arthur Ribeiro. 

R eservand0-me o direito de fazer desta o uso que me convier, 
subscrevo-me de V. Ex . , patrício e respeitador. - Bel~sario Penna". 

Ahi fica, Sr. Presidente, a rectificação solicitada como mais um attf;~

lado da envergadura mo .• :al do notavel brasileiro. 
Termino, neste n::.omento, as minhas considerações, pedinà'o a V. Ex., 

Sr. Presidfllte, que me inscreva para o expediente da sessão de aman~ã, 

qua;1do tert!i então de, acudindo ao justo a,p.pello que nos dirigira o nosso· 
emine nte collega re1presentante de Minas Geraes, trazer a publico as p-rovas 
das affirmações que então fizemos em discu-rsos anteriores nesta Casa. 

Tenho dito. (Muito bem.; mu.ito bem). 

1S-ESSÃO DE 2·9 DE M:AJIO 

O Sr. Moniz Sodré (''): - Sr. Presidente, acudo ao justo appello com 
que o nosso eminente collega, Senador por Minas Geraes, o Sr . Bueno 
Brand•ão, invocando os deveres da -nossa consciencia, nos incitou a que vies-
semos trazer perante O· Senado e o paiz as p-rovas das affirmações que fi-
~era.rr.D~, relayivamente á situação p.rofundamente a.nguatiosa dos detidos 
políticos, sem ar, sem luz, sem a.gua e sem pão, onde elles definham pela 
sêde, pela fome, i]elo frio, pela humidade, pelos espancamentos, pelas af-
frontas pessoaes, ·por todas as molestias carcereiras e por todas as torturas 
physicas e moraes com que a perversidade humana póde e ngendrar em seus 
instinctos os mais selvagens . 

Trago, neste morr.ento, Sr . Presidente, as provas das nossas asserções; 
mas não as faço com garbo, não as trago cD"m gaudio. Antes, ao contrario, 
vivarr:ente ~ompungido e amargurado, por sentir que aquellas affirm'ações 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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que fizemos e •que ao nobre Senador pareceram pro·ducto da nossa imagi-
nação escandecida, !filhas desse nosso sentimentalismo romantico, desse 
idealismo enthusiasta, piégas, .que já mereceu do honrado Chefe da Na-
ção o sarcasmo da sua flagellação, que essas affirmações, que a S. Ex . 
pareceram originarias de sonhos macabros, são d•e facto, .para desgraça e 
vergon-ha nossa, a expressão verdadeira de triste e dolorosa realidade, pro-
fundamente com,Pungido, porque todas aquellas sc.enas dantescas, todos 
aquelles horrores que S. Ex. diz parecem creados por nós para um mundo 
estranho e desconhecido, são, desgraça;dlamente, factos reaes que se pas-
sam em terras •brasileiras, com.o uma aifronta á nossa cultura moral, como 
um ultrage á nossa civilização, angustiada confirrr.ação dos dep.rimentes 
conceitos que sobre o Brasil externam grandes escrtptores que estudam a 
historia da nossa patria, excluindo-nos das democracias 1nodernas, e nos 
collocando fóra do.s povos que crescem sob o influxo das doutrinas christãs . 

Antes, porém, Sr . Presidente , d~ trazer ao Senado essa triste demons-
tração de factos , preciso ainda fazer a lgumas considerações a respeito da 
parte theorlca e doutrinaria do discurso do J~onrado Senador, aquella que se 
refere á defesa do estado de sitio, desEe monstruoso estado de sitio que nós 
combatemos, d'esse estado de sitio decretado por mais oito mezes, cobrindo 
todo o periodo de possivel funccionamento constitucional do Congresso, con:o 
um desdobramento sinistro desse sitio que já vem aviltando o paiz ha tres 
annos aü·az, e se projectando ainda pelo futuro afóra, como um P·l"lêamar, 
de m·odo que sóbe, que cres·ce, que se avol'uma e se a lastra, inundando todo o 
Brasil. 

S. Ex., procurando defender essa monstruosld•ade legal e moral que é o 
sitio actual, af.firmou - e eu chamo para esse topico elo meu iJ!ustre collega 
toda a attenção do Senado - affirmou o se.guinte: 

"iPoderem os responder á s ques,tões ,propostas com dispositivos 
expressos da ·nossa Constituição, commentados, estudados e ·appli -
cados pelos autorizados constitucionalistas brasileiros, pelo mais il-
Justre tribunal de nossa justiça e pelo Congresso Nacional, que o ci-
tado decreto do Poder Executivo não aberra dos dispositivos consti-
tucionaes e nem despoja o Congresso reunido de uma attribuição 
que lhe é privativa . . . " 

E S. Ex., para demonstração da sua these, invoca e transcreve os arti -
gos 34, 48 e 80 da nossa magna lei, para chegar á seguinte conclusão: 

"Por esse claro e insofismavel dis·positivo da Constituição Fe-
{l'eral, firmou-se a competencia do Congresso para a decretação do 
sitio, e, na ausencia deste, essa 'attribuição passa a ser exercida 
pelo Poder Executivo." 

Ora, S.r. Senadores, eu perguntaria ao meu honrado collega quem é que 
neste paiz já ·teria siquer contestado ·a verdade dessa a.Jlfirmação, de que 
cabe ao :PJ<esidente da Rerrmblica a competencia constitudonaJ 'Para decre-
tar o sitio, na ausencia do Congresso, e que cabe ao Congresso decretai-a 
quando está em pleno funccionamento constitucional ? 

Nós sabemos que no direito ;brasileiro exis ten: duas especies de sitio: 0 
sitio decretado pelo P.oder Executivo, na ausencia do Cong.resso e o sitio d<'>-
cretado pelo Congresso q<Uando está em d'uncções. 

Mas, só a hermeneutica astuciosa e diabolica das machinações 'do sem-
pre fertil nas suas satanica sinspirações, só os ardis dessa terrivel exegese 
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poderiam engendrar essa terceira série de sitio, que não é conhecido em lwtrte 
alguma <lo mundo culto, o sitio decretado pelo Executivo para todo o período 
de funccionamento possível do Poder Legislativo. 

Es-se sitio, Srs . .Senado•res, que não ha, nunca houve em nenhum povo 
do rr.undo mais ou menos culto . Eu invoco a competencia jurídica do nobre 
Senador; eu appello para a sua consciencia, para que esclareça o Senauo, 
para que nos diga em que paiz, em que época, um .povo medianamente culto, 
mesmo dos menos civilizados, já se tivesse decretado um sitio nas condições 
do actual. 

.S. Ex . não o faz. S. Ex. não apontará um unico caso ú'e sitio dessa 
natureza; e não o fará e não o apontará, porq-ue sabe o honrado Senador 
que esse >é um caso excentrico e esporadi.co, fructo da desgraçada política 
brasileira. E 1S. Ex., no fôro in timo da sua propria con sciencia, .ha de con-
vencer-se que o facto mesmo, desta u nidade absoluta, entre todos os abusos 
do poder , desta singularidade sendo, caso puramente exuberante, entre todas 
as exorbit3.Jncias da força, constitue a demonstração da cor.demnabilidade desse 
attentado. 

S. Ex. sabe que nem mesmo no Brasil, n em mesmo nos tem,pos mais 
tristes ela nossa política republicana , .S. Ex. ·bem sa.be que não .ha um unico 
caso de sitio igual a este que profligamos, a não ser o decretado pelo actual 
Chefe da Nação o anno passado. 

Allega-se o sitio de 1·9•14. Mas o sitio de 19.14 se já era um a.ttentado 
br-utal ao espírito e á .J.ettra da Constituição, não tinha as proporções abo-
rdnaveis do sitiu que nós combatemos . O sitio ae 1914 vinha como proro-
gação d'e um sitio anterior, decretado em 4 e 31 de março: em 4 para a ca-
pital da Republica e em ·~1 par a Nictheroy e Petropo!is. Era um sitio que 
se e<>tendia so·bre t res cidades 31JJenas, e não sobre onze Estados da Fe-
deração, em uma area de quasi tres quartas partes do t erritorio nacional . 
Era um sitio restri<:to, relativamente ao período em que se deveria desdobr~r; 
era um sitio menos amplo relativamente á sua duração. 

O SR . ARISTIDEs lRocHA: - Quando V. Ex. irr"petrou ao !Supremo. Tribu-
nal Federal uma ordtem de habeas-corpus, arguiu esta questão. E ao·s argu-
mentos que V. Ex . invoca neste momento e repetiu perante o Sup.remo Tri-
bunal Federal, um dos ministros, respondendo a V. Ex., declarou qu e o mais 
livre paiz do mundo, a Inglaterra, teve um sitio durante oito annos. 

0 SR . MONIZ SODRÉ: - V. Ex. está equivocado. 
O SR. ARISTIDEs RocHA : - Não estou equivocado porque está na Revista 

do Suprem~o Tribunal FeàeraZ, esta resposta, lida e annotada por mim. 
O SR. MoNiz SonRÉ: - V. Ex. está profundamente equivocado, po.rque 

no habeas-corpus, que e u tive occasião de requerer pela primeira vez e unica 
v ez ao Suprem'O Tribunal Federal não fiz semelhante allegação. 

O SR. ARISTIDIDs RoCHA: - V . E x . arguiu a inconstitucionalidade do 
sitio. Discutiu a sua prorogação, discutiu o tempo do sitio. Toda essa dis-
cussão V. Ex . levou á barra do tribuna.!. 

O SR. MoNiz SonRÉ: - Não lev~i ao Supremo T.ribunal a questão da in-
constitucionalidade da decret ação do sitio, porque sei que o nosso tribunal 
tem sempre rugido de entrar, contra a opinião de alguns dos seus membros 
mais illustres, na analyse da constitucionalidade dos motivos determ inantes 
do sitio. 

O nobre collega p6d.e r eler o meu discurso; não discuti o!\Sse assumpto, 
Discutil-o-!hei e em breve, quando r esponder a outros topicos do discurso 

do eminente representante de Minas; rr:.as o que áúirmo é que o sitio .le 
:1!914 não p6de ser invocado como precedente ao sitio actual; é um sitb 
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muito rr:enos indefensavel, muito m enos grave, ,pol"que foi muito mais limi-
~ado no esp.aço e muito ma.is restrkto no tempo. 

A questão víscera! deste sitio sob o ponto jurídico da prorogação que 
combatemos é que e lla im].Jorta -na sup.pressão total do Poder Legislativo. 
Chamo para. esse ponto a attenção dos seus illustres ~ollegas. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Si o Poder Legislativo quizesse já o teria 
suspendido. ·Si não o S'US'PEmde está na convicção de sua necessidade ou então 
não tem <!<>Jnpetencia -constitucional para suspendel-o. 

O SR. MoNrz ,sooRÉ: - O sitio actual imparta na sup,pressão to,tal do 
Poder ·Legislativo, p.orque, prolongando-se até o dia 31 de dezembro, até ás 
ultimas horas, após ü ultimo minuto de funccioname11to do Cnngresso, :fica o 
Presidente da R epublica com o direito de, novamente, decretal-,o no d'ia im· 
mediato, 1 de janeiro, sem consultar ao Congresso, e estendel-o até o fim do 
seu Governo, nos annos subsequentes. 

O sitio decretado ·velo mare<Jhal Hermes terminou a 30 de <YUtubro e só 
podia ser prorogado por uma nova lei, 'que viesse fStabelecel-o no paiz, exi-
gindo-se, [Jortanto, a ·coUaboração do Congresso Nacional. 

A suspensão do sitio, a que se refere o meu illustre collega, argumento 
peretido, rebatido, rerup.parecido e destruido tantas· vezes através de toda a 
diocussão feita so.bre a caso r!esde 19,14, importa em uma comurehQnsâ0 
verdadeira m e nte estrei-ta, estrahi·ca, do .problema, porque o que se diz é que 
em um regimen bi-camerario como o nosso, e num regimen em que o Poder 
Legislativo ><e com.p&> de duas Casas, não póde o P:residente da Repub!ica 
decretar uma medida, que continua rá a vigorar indefinidamente, ainda que 
elle não conte com o apoio· de uma das Camaras. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Elle conta com o apoio oquasi unanime das 
duas Casas. 

O 'SR. 'Mo-Nrz SoDRÉ: - Decretando-o por si, essa medida se manteria 
sem a collaJboração do Congresso, mesmo contra a opfnião de uma das Ca-
maras. 

O SR . A.RrS'TIDEJS 'ROCHA: - Não tem nenhuma. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - O Presidente da Repub!ica pó de perder, por 

exem-plo, a maioria do Se nado, mas poderá continuar em sitio, poa<!ifi~amente, 

em sitio, portanto, sem que tenha a col!aboração do 'Poder Legislativo, •por• 
q·ue só as interpretações cavilosas podem admittir que , quando se falia em 
Poder L egislativo, se tem em vista uma só das Camarus, isolruda da outra. 

O Sn. ARISTIDEDEs RoCHA: - Cavilosa, não·; V. Ex. é jurista e não póde 
negar que o Congresso tem o direio de sus,pender o sitio. 

O .SR . MoNrz SoDRÉ: - Não venho repeti r a série de argumentos esma-
gadores que em 19114 formo apresentados pelos mais brilhantes parlamen-
tares do paiz, pelos mais notaveis jurisconsultos da nossa nacionalidade, con-
tra esse sitio, contra esses argumentos Invocados ·:pelo nobre Senadür . 

O que quero mostrar neste momento é que este attentado q·ue nós com· 
l>atemos não tem precedente na thistoria pol\ t ica e ·parlamentar do Brasil: f>Õ 
terá no mesmo s itio decre.tado o anno ·passano .pelo P1•esidente da Republica, 
e que o simples facto de se tratar de uma m cãida, uni<Ja entre todos os po1·oa 
do mundo, inclusive o Brasil, bastaria, só ·por si, para provar, exubenmte-
~mmte, o que ha de mnr.~truoso n essa decretação c>iminosa. 

O sitio, o Senado bem ,·abe, não é, a~solutamente, uma i-nstitu4;ão cnad:l. 
ror nós brasileiros; o sitio. que não existe entre 03 povos mais prat'cos e 
mais livres do mundo, como os a ngJo .. saxonios, que só teem a suspensão do 
habeas-corpl!~s, é producto das conceJ>Ções políticas da França, dahi se pro-
par;ando para as outras nações latinas. Mas se nós estudarmos, em ctua1-
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qu er uma dellas, a historia desta instituição, havemos de chegar á rr:esma 
conclusão, do que não c:a exemplo de um sitio n as condições deste que profli-
gamos. 

Trata-se, portanto, de um facto esporadico, inteiramente isolado, absolu-
tamente c ircumscriJpto ás miserias dos tristes dias que correm. E bastaria 
só esta circumstancia para mostrar a inanidade de todos os argumentos in-
vocados ,pe lo nosso erninen te ·.collega, Sr . Bueno Barndã o. 

Mas, 'Srs . Senadores, rS. Ex. aifirmou, no. trecho que acabei de ler, que 
esse sitio tem por si a utorizados constitu cio·nalistas brasileiros . Eu pediria ao 
honrado .Senaú or qu e me citasse os nomes desses a;utorizados constitucio-
nalistas brasileiros que defendem esse sitio. 

O SR . BUENo BRANDÃo: - Citei dous muito dignos e respeitaveis. 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - .S. Ex . citou dous; c itou por exemplo, o Sr. Car-

los Maximiliano, uma com'Petencia jurídica. 
O SR . BUENO BRANDÃo: - Outros ·Citam João Barbalho. Não é questão 

de nomes, mas úo valor dessas opiniões . 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - O Sr. :Carlos Maximilia n o, nos seus exce!tentes 

commentarios não poderá, jám.ais, ser invocado quando se trate daquellas 
questões políticas que mais agitaram o .paiz. Carlos Maximiliano não poderá 
nunca, úe ·boa fé, ser citado nas questões que dizem respeito ao estado de sitio 
e ás intervenções federaes. 

0 .SR. ARL'!TIDES iROCHA: - iPor que ? 
O SR. iMoNrz SoDRÉ: - Porque, S . E x . Deputado na (Re,publica, filiado 

a u ma corrente partidaria, submettlda ás injuncções da disciplina polít ica, 
obedecendo ãs ordBns do preclaro e inolvidavel bras ilBiro que fo.i Pinheiro 
Machado, mas quB ao lado de serviços r eaes que .prestou a o pai'z, foi accusa-
do de ter praticado uma !]Jolitica de an-oxo e de compressão, o Sr. Carlos 
Maximiliano foi obrigado, nessa atmosphBra de exigenc ias a acceitar, muita~ 
veres, doutrinas que eram incompatíveis com o espírito da nossa Constitui-
ção. E por isso S. Ex . , por um estado muito comprehensivel de p~y<::h~ logia 

individual, viu-se na necessidade de adaptar a sua opinião de jurista ás sua.. 
attitudes de político militante . 

O SR. ARISTIDES RocHA: - 'Entiio, quer dizer que os a rgumentos de 
V. Ex. não teem valor p orque são de um rpoiitico. 

O SR. MoNIZ <SoDRÉ: - D a hi, Sr. Presidente, as fundas discr epancias 
formidaveis entre S. E x . e t odos os outros constitucionalistas do paiz nease:; 
.pantos capitaes do nosso regimen político . E como terei occasião de accen-
tuar, n esse ,particular, elle se acha em completo isola mento. Mas quero ác-
ceitar Carlos Maximiliano, citado por S. Ex., corrro uma autorida de insus-
peita de iurista. 

Porventura, Carlos :Maximiliano tem uma autoridade suprema, :o;upt"r ior 
á todas as grandes autoridades e ao qual não se possa contrapôr a autoridade 
de Ruy Barbosa, de Adolpho Gordo .. . 

O SR . BUENo BRANDÃo: - A a utorida de de Ruy Barbosa já foi muito 
contestada <poor V. Ex. 

'Ü SR. MoNÍz SoDRÉ: - ... de Bulhões que, nesta Casa, naquelle tempo, 
juntamente com Alfredo Ellis, profligaram com o calor de sua eloquencia e 
o peso de sua capacidade jurídica, o absurdo da quella doutrina devorauora 
de todas as nossas liberdades. 

O SR. BuENo BRANDÃo: - E a maio-ria d·o Co,ngresso que a votou? 
O ·SR. MoNiz SoDRÉ: - A' m a ioria do :Congresso e á a u toridade de Carlos 

Maximiliano q·uero contrapôr a a u toridade diOs mais n o-tavei's juristas da 
Camara dos D erputados, daquella época, e dos mais 'brilhantes espíritos que 
naquella Casa do Congresso se batiam contra essa do·utrina: de Pruden te de 
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Moraes Filho, de Pedro \Moacyr, de Irineu Machado, de Mauricio de Lacerda, 
de Carlos Peixoto, de José Bonifacio, de Cincinato Braga, de Candido Motta, de 
octavio 1\lllamgabeira, de Raul Alves, de Martim Francisco e de 53 Deputados 
dos mais distinctos, entre os quaes, Arlindo L eoni, que, em nome da política 
da Bahia, profligou eloquentemente aquelle attentado contra a Constituição 
da Republica. A' OíPinião isolada de Carlos Maldmiano contraponho a opinião 
de todos esses juristas eminentes. E se quizesse autoridades ilJ'Oliticas, eu 
ainda poderia invocar a do !Presidente actual da Camara dos Deputados e a 
do nosso eminente e pre,clM·o Vice-·Presidente, Sr. Antonio Azeredo, que na 
Europa, onde o encontrei, em Paris, embora preso pelas injuncções partida-
rias, amigo .pessoal do Sr. Pinheiro Machado e do !Presidente d a Republica 
de então, que decretou o sitio, S. Ex., em um rasgo que o honra - nunca 
é demais lembrai-a - não querendo pactuar com aquelle attentado, ·p;assava 
de lá um telegra=a ao seu chefe, protestando contra aquella medida que 
julgava .prod'undamente prejudicia l aos creditos do proprio governo . 

Mas, senhores, a outra autoridade invocada pelo honrado Senador, foi a 
do Dr. Manoel Villaboim, Deputado illustre, capacidade juridlca incontesta-
vel, que todos foLgamos em proclamar . Mas a Manoel Villaboim, o illustre 
Deputado .pa ulista, eu poderia contrapõr, na parte em que S. Ex. o invoca, 
a pmpria opinião do Sr. Carlos Maximiliano. O ·honrado "Senador iP'Or Mi-
nas invocou duas autoridades . Acha que Carlos Maximiliano é autoridade, 
eu não contesto . 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Invoquei tambem a Constituição. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - Mas quando S. Ex. quer rebater o argumento 

nosso de que o estado de sitio importa na convocação immediata do Con-
gresso, para que logo delibere sobre a sua .per·manencia ou sua suspensão, 
S. Ex. cita o Deputado Manoel Villaboim. Mas não <;e lembra de que Carlos 
Maximiliano não a!)plaude essa doutrina, como veremos nos seguintes tre-
chos que vou ler ao .Senado: 

"Perdura na França um dispositivo legal que se devia generalizar . Sus-
pensas pelo Executivo as garantias oeonstitucionaes, reune-se o parlamento, 
de pleno direito, isto é, sem ser convocado, dous dias depois, e antes de exa-
minar qualquer outra pro;posição, discute e resolve se deve m a nter ou le-
vantar o estado de sitio. 

Assim, aconteceu até mesmo no caso gravíssimo, ·unico em que a medida 
abrangeu todo o paiz, ao explodir a ultima .guerra européa; o decreto era 
de 2 de agosto de 1914 e foi ap.pr ovado •pelas Camaras reunidas a 4 . " 

De maneira, senhores Senadores, que as duas unicas autoridades invoca -
das pelo honrado Senador, ella s mesmo se destroem mutuamente . A opinião 
de um está e m franco a ntagonismo á lição do outro. 

O .SR. ARrsT~EJS (RocHA: - N ã o apoiado. V. Ex. leu esse treooo de um 
dicurso do Sr. Ma noel VHlaboim, que n ão destroe absolutarrnente o que S , Ex. 
disse . E1le .préga essa m edida e diz .que uevia se generalizar ás legis-
lações de todos os paizes, isto é, que, decretado o sitio na a usencia do Legis-
lativo, este, immediatamente, devia se reunir para conhecer delle . 

O .SR. MoNrz :SoDRÉ: - ·E' esta exactamente a opinião que sustentamos ern 
nosso ,portesto." E a o:pinião que citei não está em discurso, m as n a obra do 
illustre jurista. 

O SR. ARisTIDES RoCHA: - E' a opinião da 1C'amara, da m aioria do Con-
gresso. 

O :SR. MoNrz SoDRÉ: - Aliás eu poderia junta r á autoridade de Carlos 
Maximiliano a de V. Ex. 

O SR. ARisTIDES RoCHA: - A rr_ordacidade de V . Ex. não m e incommoda. 
Eu poderia talvez usar do mesmo processo. 
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O SR. MoNiz SoDRÉ: - M.as, Sr. Presidente, •S. Ex. o meu !ilustre cor-
lega por Minas Geraes trouxe a autoridade respeitavel do Sr. Manoel Villa-
boim. Mas eu posso affirmar ao Senado que á autoridade do illustre Depu-
tado se levanta a autoridade de todo sos Deputados da politica paulista. dos 
Senadores que teem representação nesta Casa e de todo Partido Republicano 
do gramde Estado do Sul. 

O .SR. BUENo BRANDÃo: - Não houve um só protesto n a Camara. 
O SR. MoNiz SoDRÉ: -Em 19.14 essa questão foi fragorosamente debatida. 

Trata-se de um sitio, como eu accentuei, em condições muito menos graves 
que o sitio actual, mais restrtcto no t empo, mais limitado no espaço, e sem• a 
monstruosidade da eleminação albsoluta do Poder Legislativo, porque elle 
terminava em 30 de outubro. 

Ergueram-se vozes de protestos na outra Casa do Congresso Nacional, 
as mais brilhantes naquella época que tomaram a si o encargo de combater 
essa medida execravel. .Surgiu a impugnação do bri!lia'l'lte espírito de Pru-
dente de Moraes Filho, e como o leader de então, o Sr. Fonseca Hermes, in-
sinuasse em um seu discurso que a opinião do seu collega paulista era uma 
opinião pessoal, o illustre Deputado levantou-se para affirmar de publico que, 
sem ser leader da •bancada, elle encarnava e traduzia o pensam-ento unani-
m e do seu .partido. 

Eu vou lêr ao Senado. 
Dizia o Sr. Prude•nte de Moraes: 

"·Quando mesmo a segurança da Republica exigisse o erruprego 
dessa excepcional medida, não era licito ao Governo decretai-a, como· 
o fez, por mais de seis mezes, e isso na vespera de reunião do Con-
.gresso." 

Da tribuna do .Senado demonstl·am cabalmente esta propos·ição os illus· 
t res •Senadores :Ruy J3arbosa e Adolp·ho Gordo. 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Est modus in reb1~s; as situações são diffe-
rentes. 

O SR. MONIZ JSoDRÉ: - E dizia tambem, a que responde ao aparte d~ 
honrado collega Senador pelo Amazonas: 

"A circumstancia de ter o Congresso a faculdade de suspender 
o sitio de que lançou mão o Executivo no interregno parlamentar. 
não era razã o para que se o decretasse pelo resto do quatrie nnio ." 

Aliás, a phrase "o resto do qua triennio" denunC'iara um pouco de exagge-
ro do honrado Deputado, ·porque o sitio tinha sido decretado até 30 de outubro, 
e nesta data, o Governo de facto o suspendeu. 

Tive occasião de accentuar aqui, fazend·o um estudo comparativo da 
psycP.olcgia daque!la época com a época actual , que o Marechal Presidente, 
a que m se attrtbuiam intuitos mais condemnaveis, e a quem se negavam os 
m elindres até d e pundonor pessoal em materia de coragem cívica, que S. Ex. 
não quiz passar pelo vexame supremo de deixar o Governo de seu ]Jai·z, en-
tregando-o a outro, por entre as trevas sinistras de urn estado <le sitio in-
definido. · 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Isso, a l iás, não era humilhação, porque o 
Sr . Epitacio Pessôa, que é um homem bravo, passou o Governo em estado 
de sitio. 

O SR. M.oNiz SoDRÉ: - E u actual Go'Verno empossou-se no sitio; man-
tem-se no sitio, .para sitio e pelo sitio .. De fôrma que, a inda, p.or esse as-
pecto, podemos af"firmar que é üma injustiça cla morosa a equ lparação du 
caso actual ·com o unico precedente que teriam·os ·na vida política do Brasil. 

Mas, dizia o Sr. Prudente de Moraés: 
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"Abusar de uma medida de excepção como esta é, ta lvez, tão 
perigoso q uanto o proprio ·perigo que a ju stifica". 

Mas, como o illustr e Deputado t ivesse ·necessid-ade de insistir sobre o 
facto, de que e lle não traduzia um pensamento pessoal, mas que, interpretav». 
lealmente a opiniãu un.a.nime de seu Partido, S. Ex. affirrr:ava em outro 
discurso suibsequente: 

"!Devo a dditar, que fa llei, sem nenhum receio de que as minhas 
.palavras ·pudessem ou opossam soffrer qualquer contestação por 1)arte 
dos r epresentantes paulistas. (ApOiados da bancada paulista) no Con · 
gresso Nacionaí, ou da alta d kecção do :Partido Republicano de São 
Paulo." 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Naturalmente; a. bancada. de São Paulo, nessa 
época, estava em opposição. 

O SR. MONiz SODRE': - Sr .. Pi:•es.iden te, para não me estender em leituras 
de assurruptos co·nhecidos, basta que eu le·mfbre .que a attitude do illustre 
Deputado :na outra Casa do Co·ngresso e do .S<r. Ac1o1pho Gordo, no Senado, 
a attitude de ambos r esultou de uma reunião polític-a de todo o iPar:tido, 1110 
Palacio do Governo, em .São Paulo, onde co.rrupareceu a s ua Commissão E xe-
cutiva com os retPresentantes do Congres·so, e os oproceres dessa pujante ag-
gremiação política . E lfoi em vi-rtude d·essa deli·beração unanime .publicada 
pela im1prensa e reproduzida nos Annaes, que os congressistas paulistas se 
manifestaram inteiramente cohesos na impugnação da abominavel m edida . 

E, c omo n a Gommisão iie Constituição, na Garoara, estivesse o iUustre 
Deputado, o a.ctual Presidente da Camara, o :Sr. Arnolfo Azevedo, :S . .Ex., de 
aocordo com os seus co.rreligionarios, escrevia no seu ,parecer perlodos de 
vehemente com·bate á proro.gação inconstitucional do sitio, p'i'riodos que foram 
reprodu zidos no nosso .protesto. 

O ·SR . ARISTIDES R OCHA: - · Nessa época, V. :Ex:. ·estava de ac:cordo com 
a bancad-a da Bahia. que a•poiava o Governo·. 

O SR. l\IIONiz ,SO[)RE' : - E' -outm injustiça . 
O SR . .AmsTIDms ROOHA: - ;v. Ex. nes·sa época a.poiava o Go·ve['no do 

Marechal Hermes . 
O SR. ANTO·NIO MoNiz': -V. Ex. está el1'ganado. 
O SR. MONiz SODRm': - S. !Ex. no seu afan de defender essa medida ... 
0 SR . ARISTIDES iR.OCHA: - VV. •Exs. são •SOldados do 'S~. ,S€-abra, e o 

Sr. S.eabra apo-iava ... 
O SR. MONIZ SODREl': - . .. vae se ~)er'dendo no mundo vão das fantasias. 
Aliás, s"i V. Ex . me tivesse ouvJdo com a attenção que me honraria, de-

veria ter ouvido a minha a.ffirmação de -que eu, ausente, quando na Camara 
se discutia o a.ssumJ].to, Levantou-se a voz d-o Sr. Arlindo Leone, em discurso 
que se acha aqui n os Annaes. 

O SR. ARISTIDES •ROCHA: - O Sr. Arlindo Leone sempre foi um franco 
atirador . 

O SR . MONIZ S.ODRE': - .. . com'bate11do aqu ella medida em nome da :po-
litica bahiana . 

O SR. ARISTIDEs ROCHA: - O zea;àe1· da bancada bahlana não se levantou 
para ·Combater em nome• do Go•verno, sem1pre fallou em seu nome indi'Vidual. 

O SR. MONIZ S0[)HJD': - .Sr. Presidente, ·para contrrupôr ás palavras do 
nobre Senador, vou <ler ao :Senad-o quaes foram os Deputados que na votação 
nominal •se mamife.staram con tra essa medida. São t odos De~putado-s, re.pr.,_ 
sentantes do n:<rss-o <partido e só votarann a fav-or dous ou tres .que es.tavam 
em OIJ[)Osição a o governo ba hiano. São dessas tristes affirmaçõ·es, cujo in-
commodo de rebatel-as S. Ex . nos deveria poupar. 
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o S,R. ARISTIDES ROCHA; -Ainda neste momento, toda a bancada •bahiana 
apoia o sitio. . 

o .SR. !MJONrz SOORE': - Interessante! E a ibancada bahiana é a mesma 
de outr'ora e segue a nossa orientação? Pertence ao mesmo partido c1H~fiado 
pelo .S.r. lSeabra? 

G.\!las, V'(}U ~er <OS votos contrarios a essa medida, que são 513, e onde figuram 
para constrangimento e v:er.gonba dos que defen•dem eSSfl. medida exeoravel, 
as mais brilhantes intel!i.gencias do Parlamento ·brasileiro·. 

10 SR. A:Rl'STIDEs RocHA: ...,- ConstTangimento e castigo. de quem? 
o SR. MONIZ SODRE': - •São esses nomes os seguintes: 

"IM:onteiro de Souza., IM:ore.ira da (Rooha, Augusto Leo[poldo, Ba!-
thazar Pereira, 'Simões Barbosa, IF-rederlcú Lund.gren, Costa Ribeiro, 
José Bezerra, · Manoel Borba, Netto CamrJello, Augusto do Amaral, 
ATista;rC<ho !Lo,pes, Erasmo de Macedo, Bavtista Accyoli, \Pedro Lago, 
Octa'Vio Mangabeira, Alfred-o Ruy, Arlindo Leone, \Souza Britto, R aul 
Alves !Fil'ho, Manoel Reis, Jo•s<é Tole ntino, Raul Veiga, (RarniTo Braga, 
Ma uri-cio de Lacerda, ·Francisco Veiga, Ribeiro Junqueira, tCarlo•s Pei-
xoto Filho, (Tos·é Bonifa.cio, Irineu •Machado, tCalogeras, Josino de 
ATaujo, IM:anoel F'ul.gencio, Galeão •Cal'valhal, Carlos de Almeida, Can-
dido ·M.otrta, Joa!quim Augusto, Alberto ·sarmento, Cincina.to Braga, 
Prudente de (Moraes Filho, Palmeira Ri·pper, Bueno de Andrada, José 
L-obo, Amwlfo Aze\'edo, Costa Junior, Mal'tim FJ·anoisco, Marcello 
.Silva e Pedro Mioacyr". \(53) 

O \SR. ARISTIDEs ROCHA: - Toda essa maio·ria está a:pprovando o si·tio 
actual. 

O .SR. MQNrz .SODRE'; -A' injuria de V. Ex. elles responderão na outra 
Carnara. 

O :SR. ARISTIDES ROCHA: - Não é ãnjurJa nenhuma. Es tou re~o.ndendo a 
V. Ex. 

0 .SR. BUENO BRANVÃO: - A situação <é muito did'ferente. 
O SR. iMoNrz SoDffil: - A situação é mui to d!.fferente, tão differente 

quanto é diversa, para muito peior, a situação actual. 
PY.ras, eu at:firmava, Srs. Senadores, que S. Ex. - voltando ao fio do 

meu discuvso - que •S. Ex. havia invocado dous unicos juristas, · em defesa 
da sua these: o 'Sr. Carlos Maximiiian.o e o Sr. l\fanoel vmaboim. O Sr. 
Manoel Vil'laboim cont·ra o Sr. Carlos Maxi~iliano, e o Sr. Carlos Jli.I.aximi-
liano contra o .Sr. Manoe'I Vdllaboim; e q'lle ambos esses illustres juristas 
tinham a sua oopinião isolada no Governo das grandes mentalidades do paiz, 
poDque, a não serem el1es, o nobre Senador não invocará um constituciona-
lista de peso que possa suffragar a doutrina que •S. !Ex. procurou defender 
nesta <Casa . 

O SR. BUEN-o BRANDÃo: - E os que votaram pelo sitio não são autori-
dades? São nullos por acaso? 

O SR. MoNrz S-oDRÉ: -V. Ex. faça então o cotejo. 
O .SR. BUENo B~Ão: - 'Não estou ;fazendo cotejo; V. Ex. é quem 

está fazendo. 
O ISR MoNrz SonRÉ: - ... povque eu já citei a;qui os Deputados· q'l.le vo-

taram contra a medida: !Prudente de· Moraes, Pedro Moacyr, Carlos P eixoto, 
José Bonifacio, Octavio Mangabei·ra, Cincinato Braga, Camdido Motta, Arlindo 
Leoni, Irineu Machado. Para que mais autoridades? 

O ISR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. cita os que votaram contra. 
O SR. Mo'Nrz 'SonRÉ: - V. Ex. cite os outros. 
Mas, dizia eu, que contrapondo á autoridade dos dous illustres juristas 

a autoridade >dessa pleia:de. brilhante de nossos constitucionalistaJS, dessa pleia-
de doe nossos espiritos de escol, entre os quaes lem·bra·rei ainda Rruy Barbosa, 
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.A.dolpho Gordo, Leopoldo de Bulhões, Antonio Azeredo e Alfredo El1üY, cuJ«. 
autorida'Cie, parece-me, não seria muito eu julgue tão valiosa quanto a dos 
que citou o d igno .representante de Minas. Mas o. que eu quiz accentuar é 
que a 11utoridade do ISr . Manoel Vi1l!vboim vale por si s6, po·I1que elle não tem 
atraz de si o apoio da propria bancada paulista. 

0 :SR. 'BUENO BRANDÃO: - V. 'Ex. não pôde affirmar. 
O SR. MoNiz iSoDRÉ: - Posso af.firmar, para honra dessa bancada, por-

que não tenho a idéa, não tenho o direito de ulfrajal-a, que os• ülustres re-
presentantes paulistas não são capazes de repudiar as suas proprias convic-
ções, tão !ragorosamente e tão ostensivamente enunciadas na defesa dos 
vitaes interesses do paiz, repudial-as por conveniencias de ordem subalterna, 
como seria a de um apoio, incondicional, ·que &s. Exas. n ão p-restam ao 
Chefe da Nação. ISi S:S. Exas . deram mostras de ins incerida de nas suas 
opiniões m a nifestadas na>quella época, injuria maior seria admittir-se que 
elles não se; manterão leaes aos compromissos que teem assumido perante o 
paiz, de ded'enderem as instituições basicas, as nossas instituições repu-
blicanas. 

O SR. BUENo BRAm1Ão : - Que estão defendendo c om arma,s n a m ão. 
o ISR . MoNiz SoDRÉ: - Mas eu quero, •Srs. !Senadores, em homenagem 

ao meu •honrado collega Senador por Minas Geraes, acompanhai-o em todas 
as suas af!irmações . 

Na primeira dellas já vimos que S. Ex . não tem razão, qua,ndo declara 
que a sua opiniã o é suffra,gada po·r a u torisados constitu cionalistas do paiz . 
Já demonstrei que, na sua 1quasi totalidade, el1es combatem a doutrina de 
S. Ex. 

Mas o honra,do Senador diz ainda, quando af<firma com o tom dogmatico 
da;s verdades incontrastaveis que "a sua doutrina lê defendida pelo m ais alto 
tribunal da nossa justiça", não sendo "temerida,de affirmar-se ser hoje t-ran-
quilla a doutrina que sustenta . " 

A doutrina 1que sustentamos! 
() iS R. BUENO BRANDÃo: - A doutrina que tem por si manifestação do 

Congresso Nacional e do Poder Judiciario deve ser tranquilla. 
O SR . MoNrz iSoDRÉ: ~ A doutrina que tem opor si a manifestação do 

Cungresso ou do Poder Judiciario deve ser tranquilla! 
·Eis ahl outra affirmativa, ali:ás, d uas, que eu desejaria que o meu hon-

rado collega demonstrasse . Appello para a consciencia de S . Ex., para seus 
conhecimentos juridicos, para que nos a,presente um unico caso, um s·õ que 
seja, no Brasil., de um despacho judic!ario do mais alto tribunal da Repu-
blica, affirmando que lê constitucional a decretação do sitio; pelo Poder Exe-
cutivo, para o periodo de funccionamento do Congresso. 

O ISR . BUENo BRANDÃo: - Os magistrados q ue não concederam a ordem 
de habeas-corpus declararam-se pela constitucionalidade do sitio decretado 
pelo 'Poder Executivo. 

O SR. MoNrz SoDRÉ : - Desejo que V. Ex. traga um sõ despacho, um 
só accôrdão, um s6 aresto neste sentido ... 

O SR. BUENo BRANDÃo: - V. Ex. conh ece os votos dos Srs. Ministros. 
O SR. MoNJ:Z ISoDRÉ: - ... pois a verdade é que o Supremo Tribunal Fe-

deral tem, continua, insistente e ininterruptamente aífirmado que fa lta com-
petencia ao Poder Judiciario para entrar na analyse da constitucionalidade 
da declaração do sitio, por ser esta uma m ed1da essencialmente po[itica. 

'S. ffiJx. sabe que desde muito tempo essa questão vem sendo debatida no 
sei'o do Tribunal, que, contra a opin:ão de seus espiritos mais liberaes, tem 
lhe recusa,do essa facU'ldade. Não confundamos com a outra · questã o de entrar 
na analyse das medidas e prDvidencias tomadas pelo Governo durante o es-
tado de sitio. 
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O Tri.bunal, co·rutra as idéas do Sr. Ruy Barbosa e . . do Sr. Pedro Lessa, 
sempre declarou, contra ainda as doutri·nas de Hermenegildo de Barros e 
Guimarães Natal, que lhe fallece competenc.:a para entrar na analyse da 
constitucionalidade dos motivos determinantes da decretação do sitio. E s6 
agora, nos uQtimos ten1pos, é que tem vingado, com muitas restricções, a 
theoria de que elle póde, em casos especiaes, entrar na analyse da ccmstitu-
cionalidade das medidas e providencias tomadas pe'lo Governo durante o es-
tado de sitio. 

!São duas competencias . distinctas. Não é poss.ivel confundil-as. 
Appello para V. Ex. para que venha mostrar ao !Senado qual o acco,·-

dão do Supremo Tribunal Federal que decide da constitucionalidade ou in-
constitucionalidade da declaração do estado de sitio, em nosso pa!z. 

SES'SÃO EIM 30 DE M.AJIO 

O Sr . .A. Azeredo (*): - 1Sr. P .resiid.ente, permitta o Senado que tome o 
seu precioso tempo por alguns minutos. 

Agradeço ao nobre Senador pelo Estado da Bahia a gentileza que teve 
para commigo, cedendo-me a palavra neste momento. (Pausa.) 

Sr. Presidente, ao que parece, deante do que o Sena{lo deve ter lido nas 
columnas de O Paiz, edição {!e hocte, esse orgão de publici{lade fez · ao Vice-
Presidente do Se.na{lo uma censura orj.ginal. 

Estamos sob o estado de sitio. Contra o Governo nada póde ser publi-
cado po:nque os censores teem o direito de impedir que tal aconteça. Mas·, 
Sr . Presidente, · acredito que o •Senado, juntamente com a Camara dos Srs. 
Deputados, representam um dos Poderes da Nação, de modo 1que, si ha cen-
sura para os artigos ·infen.sos ao Governo, essa censura não póde deixar de 
ser extensiva aos artigos ou notas que envolvam ag.gressão in.juriosa á Mesa 
do 1Senado. 

0 \SR. SoARES DOS SANTOS: - Apoiado. 
0 SR. MENDONÇA MARTINS: - Apoiado. 
O SR. A . AzEREDo: - O P<lliz tratou {!e indecor.oso o "visto" que a Mesa 

do .Se na{! o tem dado aos discursos pronunciados nesta Casa pelos Srs. Se-
nadores. 

Indecoroso por que? 
;Indecoroso quer dizer - falta de decoro. 
Onde a faLta de decoro? Pergunto ao !Senado si o emprego deste termo 

não envolve uma injuria, uma offensa assacada á M.'esa do Sena{lo? 
0 SR. MENDONÇA MARTINS: -Apoiado. 
O SR. A. AZEREDO: - Entretanto, O Paiz, que é um dos jornaes mais 

conceituados do Brasil e que me tem sempre distinguido, accendendo sempre 
nas suas columnas uma lamparina para me anumiar, o que me tem, incon-
testavelmente, {!esvanecido, não podia, não tinha o -d!reito de chamar de in· 
decoroso o "v.isto" que a Mesa do Sen nd.o tem apposto aos discursos aqui 
pronunciados. 

Feito este protesto, em nome, não do •Senador que ·ora falia, mas ela 
Mesa do Senado e do proprio Senado, ap roveito o ensejo de me a char na 
tribuna para dizer mais duas pa:.lavras a proposito dessa encruzühada fa -
mosa a que O Paiz se ref'e.re. 

A minha conducta polttica ninguem póde desconhecer. Sou um homem 
de linha. 

O \SR. JosÉ MURTINHO: - Sempre foi. 

{*) Não foi revisto pelo orador . 
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O SR. A. AZEREIDO: - .Se.i o que faço, o que quero e o qúe digo. Não 
preciso de insinuação de .quem q uer que seja, para agir n este ou na,queHe 
sentido, politica ou privaodamente. 

Si ha uma encruzilhada, Sr. P.residente, em que eu me possa collocar é 
exactamente espera ndo o caminho seguro que nos conduza ao bem e á felici-
dade de minha Patria. Seria incapaz de f icar na encruzi~'hada para seguir 
o rumo de quem pudesse galgar as p.osições ou o poder pela violencia, pelo 
bacamarte ou por actos indignos q).le pudesS'8m, de qualquer forma, ferir os 
interesses superiores da Nação . 

Não me encontro em n enhuma encruzilhada . Sigo o caminho que me 
tracei, neHe persisto, mas com dig.nidade, com a ltivez e com patriotismo, 
porque ningu em m e poderá atacar, a•qui ou fôra daqui, pelas idéas subver-
sivas ou por q uwlqu er um pensamento occulto que possa ferir a minha di-
gnidade e o meu patrio tismo. 

Si t enho visado os discursos aqu; pr.onunciados, Sr . iPresidente, é porque 
entendo que aquillo que os Senadores dizem nesta casa pôde ser ouvido 
pela Nação. . 

0 SR. IMENiDONÇA MARTINS: - Apoiado. 
O SR. SAMPAIO CoRR:llJA : -E ent ende m uito bem. 
O •SR. A. AzElR!EIDo: - !Desde que nesses discursos não se contenham of-

fensas a -qualquer dos membros do !Poder Legislativo, do iPoder Executivo ou 
do Poder Judiciarfo, penso que e~les podem ser lidos por toda a Nação. 

0 .SR. MENDONÇA M'ARTINS: - Apoiado. 
0 •SR. :SoARES DOS SANTOS: ~ Apoiado. 
O ISR. A. AZEREDo: - Nem ·de outra fôrm a eu p oderia ter agido, Sr . Pre-

sidente . 
Ta mbem não acceito a insinuação que consta da nota do O Paiz , em re-

laçã·o á attitude da Camara dos Deputados. !Si lá agiram desta mane:ra, 
cumpriram o seu dever, interpretaram o~ seu s sentimentos, fizeram o que. 
lhes difava a consciencia, e certamente, - perdôe-me o Senado - si os dis-
cursos pronunciados naquella Casa foram cortados pe'la r espectiva Mesa e 
esses !oram repet:dos no recinto do Senado, l·idos por qualquer um dos Srs . 
Senadores, a Mesa do Senado não estabelece11á conflicto com a da Camara 
dos Deputados. 

0 !SR. ARISTIDES iR.OCHA : - Muito bem. 
O .SR. A . AzEREDO: - A Mesa do :Senado não pôde v isar discursos, con-

tendo trechos que a Mesa da Camara, em sua a lta deliberação, entendeu que 
não devam ser publicados. Mas, em relação a outros, como aconteceu ainda 
ha poucos dias com o discurso do nobre ·senador pela Bahia, em que S . Ex. 
leu um artigo censurado pela Po~icia e no qual não havia absolutamente of-
fensa a lguma ao Governo, parece que a Mesa do Senado pôde p erfeitam ente 
permittir a sua pub'licação. 

O que a !Mesa do Senado n ão pôde fazer , ou antes, não deve fazer , é 
visar discursos nos qu.aes sejam incluídos artigos de jornaes censurados pela 
Policia . N ão po!'que isso não constitua um direito da Mesa do Senado, mas 
s:mplesmente para. que n ão se estabeleça um conflicto especial suscitado 
pelo facto de haver a Mesa do Senado visado esses artigos e a Policia voltar 
a impedir sua publicação. Dar-se-hia um conflicto entre o Senado e a Po-
licia ou entre o Senado e o Governo. 

0 SR. SoARIDS DOS ·SANTos·: - Pôde m ais a Policia. 
O SR. A. AzEREDO: - N esse caso, estou certo de que a Mesa do Senado 

não daria o seu visto . 
(Mas, Sr. Presidente, uma vez que estou na tribuna, .quero reaffirmar 

que a minha situação nesta Casa é de um a migo livre do Governo. Sustento 
c Sr. P.residente da Rep.uhlica como mantenedoJ" da ordem, mas não sou 

r 
\ 
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obrigado a attender e seguir, servilmente, a tudo quanto o Governo possa 
desejar. 

o :SR. tM.IGUEL DE CARVALHo : - Nem nenhum de nós outros .. 
O !SR. A. AZElREDo: - Presto-·Jhe o meu apoio, sem ser um incondicional. 
Não digo que outros Senadores, e assim respondo aG aparte do nGbre 

Senador pelo Rio de Janeiro, assim façam - · nem eu avançaria semelhante 
.proposição - mesmo pol'que acredito que o Sr. Presidente da Republica 
não acceitaria esse apoio incond:cional por .parte · de todos os Srs. Senadores. 

A verdade ê que, .Sr. Pres:dente, a:tê hoje - e desafio que se me cem-
teste - tenho prestado lealmente, com ind~pendencia, ineu apoio ao Go-
verno, apoio que não lhe tenho nega:do, em hora alguma, desde o momento 
das candidaturas presidenciaes em que eu era o alvo das a;ecusações da 
opposição, sustentando-o nesta CaJSa, antes·, durante e d~pois de sua eleição, 
mas com a independencia, altivez e nobreza, com a independencia que me ~ 
peculiar, defendendo o Governo e dentre seus actos aquelles que ,'pudessem 
merecer o meu apGio. 

Não preciso de insinuações de quem q'Uer que seja para me dirigir na 
politica, po11que sou bastante velho, já tenho attingido a uma idade em que 
ns ambições de.."apparecem, em que só se pensa em bem seTvir á Nação, 
sendo bem possível que nem siquer possa terminar o meu manda:to, porque 
na minha idade, pensa-se mais na morte :do que na vida . 

:Mas, !Sr. LPresidente, o que e.u queria deixar bem accentuado ê .que não 
permitto que alg'llem se arrogue o dire:to de me dirigir na politica ou fóra 
della. Faço o que quero, o que entendo, .resolvo os casos de accôrdo com a 
minha consciencia, não me subordinando, absolutamente, a quem quer <J.Ue 
seja, por mais po·derosa que se afigure essa pessoa . 

Presto o meu apoio ao Governo do Sr. Presidente da Repu.blica, porque 
o quero prestar, pois não devo a S. Ex. um unico favor. 

O SR. FElRRE:mA CHAVES: - Deve como patriota. 
O SR. A. A.z;ElREDo: - Reaffirmo ao Senado que, apoiando o Sr. Presi-

dente da Republica, o faço sem o menor interesse, naJda lhe devendo, tornando 
pubHca esta declaração para que aquelles que porventura possam estar pre-
sos ás posições ou a interesses que tenham junto delle, não se confundam 
commigo, principalmente quando me quizerem atacar, como o fizeram pelas 
columnas do O Paiz, dizendo que o visto que eu puzera no discurso do 
honrado :Senador .pela Bahia era um visto ' indeco·roso. 

O tS'R. Momz !SoDRÉ: - Não insultou só a V. Ex., mas o Senado. 
O SR. A. AZEREDo: - Feito este protesto, não em meu nome, mas em 

nome da Mesa d·o Senaldo, e em nome do proprio Senado, creio haver cum-
prido um dever, po!1que não poderia haver um acto ind·ecoroso, desde ·que 
fosse praticado pelo Vice-<P-restdente desta Casa . (M11!ito õem; muito õem). 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, inscrevi-me, afim de reencetar 
as despretenciosas considerações que, desde hontem, venho fazendo em satis-
fação ao justo appello que nos dirigira o eminente ,Senador por Minas Ge-
raes, o Sr. Bueno Bramdão, .quando aJffirmavamos aqui verdades indiscutiveis 
que a S. •Ex . se afiguravam exaggeradas ou contrarias á realidade dos 
factos . 

Antes de continuar a serte das minhas considerações, cumpro ainda o 
dever, neste momento, de juntar ás palavras do egregio Vice~Presidente do 
Senado o meu protesto contra a audaciosa invectiva do orgão de publicidade 
a quem o Governo desaçaima contra todos os seus adversarios e até contra 
os seus amigos leaes, desde que se não tenham incluído nesta lista . . . na 
lista dourada para S. Ex., dos· adeptos incondicionaes do poder. 

O <SR .. !BARBOSA LIMA : - Da minha parte só desperta o meu mais pro-
fundo des.prezo. 
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o SR. Mo'Niz SoDRÉ: - O protesto que o Senado acaba de ouvir, por 
entre applausos unanimes, para honra de sua dignidade e decoro das n ossas 
inStituições, esse protesto, que não pôde dei:léar de ter e que não teve urna 
só opinião discrepante, na censura que merece a atrevida assacadi1ha, entre 
todos os hcm·rados Senadores que com1]õem esta egregia corporação, esse 
protesto, eu des·ejo que sirva de aviso ao Sr. Presidente da IR.epublica, para 
que elle com-prehenda que a e~pressão Governo, ainda que se.ja por uma 
ficção p olitica no momen to actual de plena a u tocracia politica, a palav.ra 
Governo não rep;re.senta só a pessoa sagrada de S. Ex.; governo são todos os 
orgãos constitucionaes do paiz e que o insulto que se faça a qualquer dos 
seus membros ·é um insuLto qu eva-e directamente sobre o Ohefe da Nação, 
em nma época em que elle pelo amordaçamento da iinprensa é o arbitro 
su-premo e por isso, o responsavel, irnmediato, de todas as aggressões edi-
tadas nos jornaes . 

De ha muito · que se vem o-bservando a protecção escandalosa que essa 
censura inquisHor'a da poli·cia parcial e vesga procura estabelecer em favor 
dos pou cos amigos que o governo re.puta sinceros, julgando que pôde per-
mittir os ataques aos adversarios da s1tuação ac.tual e aos proprios amigos 
do governo qÚe não se confundem com os lacaios de palacio, ataqu es q ue 
elles pensam podem ainda attingir até as corporações politicas que encarna,_ 
e r epresentam a soberania nacional. 

Fazendo, Sr. Presidente, este protesto, neste momento creio para honra 
nossa trad~za, como o eminente Senador por Matto Grosso, o pensamento 
unanime do Sena{lo, na defesa incorruptível da sua propria dignidade, que é 
a dignidade da propria Repu.blica. 

Ditas esta;s palav·ras, Sr. Presidente, continuarei as considerações que 
vinha fazendo em torno do discurso do honrado !Senador por Minas Geraes, 
em obediencia, alilás, ao justo appe.J1o. que S. iEx. nos fizera, analysando os 
topicos do discurso em que IS. Ex., sob os in;fluxos dos seus sentimentos de 
lealdade partidaria, que eu respeito povque respeito todos os casos de cons-
ciencia, defende as allucinações da .fo·rça e os desvarios do poder . 

Tive occasião de accentuar, em discurso hontem proferido, que S. Ex . , 
sómente por uma visão dalton!·ca, em materia de interpretação de textos 
constitucionaes, poderia sustentar a constitucionalidade da decretação do es-
tado de sitio actual, sua prorogação por todo o· período de funccionamento 
constitucional do Congresso, pois só por uma inversão de todas as boas 
normas do direito constitucional é püssivel affirmar-se que quando a Consti-
tuiçã.o declara que o Poder Executivo tem competencia para decretar o sit:o 
no tem:po em que o Congresso não está reunido, lhe caiba, por isso, a com-
pete.ncia para decretar o sitio por todo o tempo em que estiver reunido o 
Congresso. 

Demonstrei ainda que as affirmativas de S . Ex. não se assentavam na 
evidencia dos factos, q•uando o honrado Senador assegura que esse sitio que 
combatemos tem por s"i o apoio dos mais autorizados constitucionalistas bra-
sileiros, e provei então que as duas unicas autoridades invocadas por S . Ex., 
os Srs. carlos Maximiliano· e Manoel Vi!Iaboim, elles mesmos nem se qu er 
estavam de accôrdo, ent-re si, a respeito de pon to capital da mesma questão, 
e brilham como vozes isoladas no concerto das maiores capacidades jurídicas 
do paiz e dos espirito.s mais luminosos do parlamento brasileiro. Mostrei 
ainda que S . Ex. n ã o tinha razão quando declarava que este sitio já estava 
consa grado pelo mais alto tribunal da nossa Justiça . 

Af-firmei que S. Ex. não poderia jamais indicar um unico accórdão do 
mais alto T-ribunal da magistrat•ura braJsi!eira, um só accórdão que viesse 
em abono da s-ua aventurosa af"firmação, por.qu e a opinião que o S upremo 
tem assentado em successivo.s accórdãos, é a da ·falta da sua co-:ri)petencia 
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constitucional para entrar no julgamento da opportunidade e dos motJvos 
dcierminantes da de-claração do estado de sitio, doutrina esta brilhantemente 
combatida por Pedro Lessa, b:D.Jpugnada vigorosamente por Ruy Barbosa, e 
ainda agora rebatida com substanciosa elOiquencia por Guimarães Natal e 
Hermenegildo de Barros. Mas a doutrina, infelizmente victoriosa até hoje 
no seio da.quella Egregia corporação, sempre q.ue em habeas-corpws ou qual-
quer outra questão vae esbarrar nas portas do Supremo Tribunal, com a 
a.llegação preliminar da inconstitucionalidade do sitio decretado, os ministros, 
na sua maioria, que formarp aquel1e conspícuo Areopago, fogem â. questão 
pela evasiva da incompetencia do Poder Judiciario, pondo alguns delles o 
brilho da sua intelligencia e os primores da sua cultura jurídica na defesa 
do arbitrio contra a lei, da força contra · o direito, do sitio contra a Consti-
tuição, da autocracia contra a . Republica. 

As af.firmações que aiqui fiz poderia demonstrai-as exuberantemente, 
lendo ao Senado as declarações peremptorias, não só da opi·nião isolada dos 
Srs. Ministros do Supremo Tribuna.!, como ainda as que se encontram con-
s ubstanciadas em varios- accórdãos nesse sentido . 

Tive, porta nto, occasião de affirmar a .S. Ex., o eminente representante 
por Minas Geraes, que S. Ex. não seria capaz de· indicar um unico accórdão 
um unico despacho, um unico aresto da nossa justiça que possa justificar a 
opinião de S . Ex. 

·O SR. ARISTIDES RocHA: - Eu lerei este aresto que justifica a o·pinião de 
S. Ex. 

O SR. MoNIZ tSonRÉ: - Em 1914 foi a época do maior liberalismo nas 
doutrinas victoriosas do Supremo Tribunal Federal, . quando Ruy Bar>bosa 
batia â.s portas do grande Are.opago, sustentado pelo inolvidavel e grande 
espirito de Pedro Lessa, quasi sempre isolado . Amaro Cavalcanti, rebatendo 
as doutrinas de Pedr o Lessa, traduzia em formulas ·claras e concretas a dou-
trina victoriosa na ·côrte .Suprema do pa:z: 

"IA no•rma traçada pelo Tribunal, já firmada em tres accõrdã<>s 
durante o actual estado de sitio, contém ás seguintes affirmações: 
1•, que, não obstante tratar-se de caso politico, como ê o estado de 
sitio, como é a pro.pr ia. intervenção nos Estados, elle se ·considera no 
!direito de >intervir e ouvir os reclamantes, para. verificar se com 
effeito, mesmo nos casos polític-os imU.cados, têm sido guardadas pe1os 
outr<>s poderes· as garantias e normas que a propria· Constituição 
consigna em protecção dos ·direitos individuaes: eis aq.ui a primei.ra 
af{irmação . 

"A segunda ê: que, em se tratando de estado de sitio, não lhe 
é licito conhecer da opportun~aade desta medida, nem do·s factos que 
formara;m, o crite'l'io do Poã:er EaJec1~tVvo para d;ecretar semelhante 
méiiida, tenclÓ o Trib~Ínal declarado, em s~'as decisões, q~t,e o conheci-
?nento de •taes coooi ções ou ci1·cumstanoos pe1·tence privativamente 
a o1,tro p-ode1· que não o J~mwiarw, a dizer, ou ao proprw Oo'ntgresso, 
quando é elle que o decreta, ou ainda ao mesmo, quXIITU'w toma contas 
do ebtado de sitio, decretad!<J pelo Poder ·Executivo. 

"A terceira affirmação que este Tribunal tem feito ·nas suas 
decisões, ê esta: que, n ã o obs tante o estado de sitio, pôde intervir 
para conhecer das suas medidas, para verificar, na sua q u alidade, •Se 
no ·seu mo-do ou' na sua extensã:o, eJlas estão dentro dos termos da 
<Constituição . " .· 

E' esta, S1;s. Senadores, a do-utrina triumphante no \Supremo Tribunal 
Federal. 

O Ülustre co1lega, representante do Amazonas, acaba de a,ffirmar ao Se-
nado .que tral'â. accól'dãos desse tribunal, em sentido contrario fus• minhas af-
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firmações. Aco-nse1ho a 1S. Ex . que, antes de trazer ao debate esses accór-
dãos. medite maduramente sobre a sua exacta sig-nificação, para que o nobre 
Sena:dor não caia na illusão de confundir a competencia do Supremo Tribuna.! 
]Jara entrar na analyse e julgamento da o.pportunidade e dos motivos deter-
,minantes do sitio, quer decretado pelo lEX!ecutiV'o, quer peio Legisiativo, com 
a competencia de julgar da j,nconstitucionalidaJde das provid&ncias tomaidas 
pelo Gove1·no durante esta rubominave1 medida. IS. Ex. não confunda essas 
duas faculdades distinctas, rufim de não ser victima do erro de suppo·r que o 
Tribunal se julga competente para ir além do julgamento da constitucionali-
dade das medid31S governamentaes tomadaJs durante o. estado de sitio. 

O SR. ARISTIDEJS RoCHA: - Já. agora as razões de V . Ex. não são tão 
incisivas. 

O !SR. ·MoNiz SoDRÉ: - São identicas é.s anteri-o!1es. 
O tSH. ARISTIDEJS !RocHA: .A!gora. V. Ex. as attenua - e confesso que 

com grande talento. 
O SR. ll1:oNIZ ISoDRÉ: - Para que V. Ex. di2l isso, quando tudo. quanto 

afd'irmo ago'l·a j á está eXipressamente consignado· no meu discurso de hontem? 
Sr. Pres·idente, feliz de nós se chegar o dia, em que o- :Supremo Tribunal, 

convencido do papel eminente que lhe <foi destinado pela magna lei do paiz, 
puzer em execução essa doutrina que eu, com profundo •pezaT, declaro que 
o Tribunal não quiz ainda aJcceitar, transformando esse mesmo Tribunal, que 
deve ser o guarda incorruptível! das nossas franlquias constitucionaes, em 
um appa·relho quasi inutil no mecanismo do nQsso direito constitucional para 
a defesa intransigente dos mais· sagrados direitos individuaes dos nossos con-
cidadãos, no momento em que e!Jes mais precisam do seu amparo tutelar. 

• E' com pezar ,que digo 1que foi em 1914 a phase de maiOIJ:' liberalismo nas 
doutrinas do 1Supremo Tl!'ibuna.l, pontue nas suas ultimas decisões sente-se 
que ha o sopro de uma rajada reaccion=ia contra as conquistas liberaes. 

Eu poderia ler aqui, neste momento, - não o farei, ponque será assumpto 
de outro discull'S'O meu sobre o caso - poderia ler aqui os vo-tos ultimos de 
alguns dos seus membros illustres, que justificam o meu pezar, embora mi-
tigado pelo co-nforto que nos dã. a attitude patriotica, sob a inspiração dos 
mais nobres sentimentos humanos e idêas liberaes dos• preclaros juizes Her-
menegildo de Barro:s, Guimarães Natal, Leoni Ramos e (?edro MibieH, que 
honram a nossa cultura mo-ral e jurídica. 

Bem vê V. íEJx., Sr. Presidente, a sem razão de ser das affirmativas do 
nobre Senador por Minas Geraes, 1q uando tS. Ex. declrura no segui·nte topico 
que vou ler ao :Senado: 

"Factos semelhantes, situações 1quasi identicas á crea;da pelo de-
creto n. 16:8190, são innumeros e enriquecem os archivos dos nossos 
tribunaes ·e os Awnaes do nosso parlamento. 

"Não os enumero paTa não fatigar a attenção do Senado que 
·bem os conhece. " 

J'á.. tive occa.sião de accentua.r que o mesmo estado de sitio, ora proro-
gado, não tem precedente nem na historia poli.tica do paiz, nos quadriennios 
passados, nem na historia de nenhum pov·o mais ou menos culto entre as 
nações civilizmrus do mundo. iMo·strei que o pro·prio sitio de •1·914, que era 
uma prorogação, justamente a.ccusa.da de inconstitucional por invadir um 
período ·em que funccionava o Co:ngresso, era muito mais restTicto no telil[Jo 
e no es.paço e não abrangia todo o tempo ·normal da reunião do Poder Le-
·gislativo. 

Concito ao nobre SenaJdor a que indique quaes são as situações quasi 
identicas, quaes os innumeros accôl"dãos do ·nosso Tribunal que veem con-
firmar a legi timidade deste sitio, que tanto· tem cavado a rui·na do paiz. 



- 368 

' s: E:;r. declara: "Não os enumero para não fatigar a attenção do Se-
nado, que bem os conhece." 

E eu ar1':·rmo: O •Senado não os · conhece . Não os co·n:hece, porque não os. 
póde. ~onhecer. E não os• ·pó de conhecer porque elles não ex2stem. _ 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, relativas á questao da prorogaçao 
do sitio por todo o período normal de funccionamento do Congresso, não me ' 
deterei em discutil-a pelos seus aspectos genuinamente jurídicos, desde quan-
do ella já foi cabalmente eiucida da em 1914, .e se acha exhaustivamente ven-
tilada no notavel protesto escripto pelo i1lu.stre prorfe.ssor de direito, Deputado. 
Plinio Casado, uma das mais brilhantes mentalidades· do parlamento nacional. 
(Apoiaã<Js.) 

Eu me limitarei neste momento a lembrar ao Senado que a inda me>Smo. 
que se pudesse affirmar a constituciona lidade de um sitio ·Gecr·etado pelo 
Poder Executivo para todo o t empo em que deve funccionar o Poder Legis-
lativo, que ainda mesmo que fosse constituciona l ess·e paradox9 juridico,. 
ainda assim o sitio actual não se defende po11que elle é de ·todo ·em todo 
i1legal na sua essencia, inteiramente contrario á propria natureza desta insti-
tuição. 

,Chamo a attenção do !Senado para as palavras que teem Bido pronun-
ciadas pelos jmnaes semi-orfficiaes e: pelos adeptos do Governo nesta e na. 
outra Casa do Congresso Nacional, palavras <que foram luminosamente dis-
cutidas pelo preclaro e glorioso tribuno que 1é o 1Sr. Barbosa Lima .. . 

O rSR. lBARBoSA LIM:A: - Agradecido a V. Ex. 
O SR. MoNiz iSODRÉ: - . . . as <quaes conteem a affirmativa de que o• 

paiz está em ple.na paz, que não existe em todo o vrusto ter.rito·rio brasileiro 
um só revolucionario com armas na mão. lS. Ex. •então accentuava o inno-
minavel dis•parate mora l e jurídico de se d·ecretar um sitio· d ovorador de todas. 
as garantias constitucionaes, estendendo-se por um longo periodo de oit., 
meze:;; e na perspectiva sinistra de novas e interminaveis prorogações, no 
momento m esmo em que se annu·nciava a pacificação completa de todo o paiz. 
Um sitio que ·se estende, pela primeira vez, por ·314 partes do territorio na-· 
ciona1, desdobrando-se do alto norte ao extremo sul. ' 

IV'ê-s·e b'e.m que si o proprio Governo é quem proclama a inteira pacifi-
cação do paiz, ene não poderia decretai-o, sem recorrer á doutrina execranda 
do sitio pr.eventivo. 

Quero chamar a attenção dos meus illustres co11e.gas para a analyse fria,. 
conscienciosa e reflectid'a doiS prop.rios textos constituctonaes invocados pelo 
honrado Senador J)Or Minas Geraes, para que sintam.os bem quanto ha de· 
monstruoso a;bsurdo em admittilr-se um sitio ·Preventivo no sentido de ins-
trumento idoneo para evitar conspirações ou tentativas de revoltas. 

<Póde a rethorica interesseira dos th!uriferarios da força extenuar-se na 
ta!'efa insincera e P·erigosa d a desvirtuação dos nossos dispositivos constitu-
cionaes, m as o nevoeiro de todos os seus SO'phismas não conseguirá empa-
·nar o brilho ou escurecer a luz dessa verdade : o estado de sitio é uma me-
dida extrema, cujo emprego só se justificaria como ultimo recurso e reme-
dio unico de salvação nacional. Elle não entrou em nossa Gonstibuição pro"a 
evitar motins ou p,reventr revoltas. O seu uso :!;erá legitirr:o ou legal quan-
do a patria ou a R e.p.ubHca se a·char em imminente. peri.go, em consequen-· 
cia de grave commoção intestina ou agg.ressão estrangeira. 

Não será preventivo, no sentido de ser eJ.Je empregado como um meio 
abortivo de ·conspiração . .Só será preventivo no sentido d1e que elle tem por· 
fim evita~ que succumba a Patria ou desappareça a Republica. Mas, para 
que elle se torne legal é imprescindível a existencia material da commoção 
intestina ou da aggressão estrangeira. Não bastam receios serios e fundadod. 
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da imrrÍinencia da comrr.oção intestina ou da aggo:essão estrangeira. Não. 
E' indispensavel que essa commoção ou esta aggressão se tenha de facto rea-
lizado, pondo a iReopublica ou a Patria em imlninente perigo. 

Não 'ha uma só palavra da Constituição, nos varios artigos em que ella 
se refere ao assumpto, que perm.itta qualquer duvid!a a respeito dessa ver-
dade. 'Muito, ao revéz, a lettra da Ç'Onstituição é clara, terminante, de evi-
dencia irrefragavel. Assim é que preceitua o art. 34, n . 21: "Compete ;pri-
vativan:ente ao Congresso Nacional declarar em estado de sitio um ou mais 
pontos do territorio nacional, na emerg·enda de aggll'essão .p.or força;s· es-
trangeiras ou de commoção intestina". Em traçando as attribuições do Po-
der Executivo, a Constituição usa de expressão igual, equivalente, no ma-
nifesto intento de evitar possiveis ad'ulterações do seu pensamento. 'Por isso 
declara o art. 48, n. 4·5: "Compete privativamente ao P.residente da Repu-
blica declarar o estado de sitio em qualquer ponto do t erritorio nacional nos 
casos de aggressão estrangeira ou grave commoção intestina. " 

.Ahi, está: nos casos de aggressão estrangeira ou grave commoção in-
testina, e não como se tem allegado falsan:ente, na imminencia_. na especta-
tiva ou ameaça de aggressão ou commoção . ·E tão preoccupados se acha-
vam os nossos constit'Uintes em não admittirem duvidas nessa materia, tão 
obstinados se mostraram em banir completamente a hy,pothese perigosa dlo 
sitio preventivo, que elle.s insistem na mesma idêa, estabelecendo no artigo 
80: "Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer parte do territorio 
da União quando a segurança da Repu.blica exigir, em caso de agg'í'"essão es-
trangeira ou de commoção intestina" (art. 34, n. 21) . 

Quizeram aqui os constituintes accentuar que .Pa ra a decretação do es-
tado de sitio ·Pelo Congresso não basta que se ·d1ê a aggressão estrangeira 
ou a comm<~ção ameace a seg<uranç:.a da Republica. Por isso, o dispositivo 
citado fazendo elle rr"esmo referencia ao arL •34, n. 21, uiz, em linguagem 
que zomba de todos os sophisma,s: "O sitio pó de ser declarado em caso de 
aggressão estrangeira, ou con:moção intestina, quando o exigir a segurança 
da Republica". Onde, pois, a phrase, a palavra que permitte a doutrina do 
sitio preventivo? Mas a Constituição insiste, ainda, no § 1 o desse artigo: 
"não se achando reunido o Congresso· e correndQ. a patria imminente ;perigo, 
exercerá 'essa attribuic;;ão o :Poder Executivo, (art. 48, n. 15)". E sse artigo 
48, n. Hí, indicado tambem expressamente nesse dispositivo da Constituição, 
estabelece como vimos que o sitio póde ser declarado pelo Presidente d'a Re-
publica, "nos casos de aggressão estrangeira, ou commoção intestina. " 

E' a repetição da mesma exigenc~ia . Os constituintes mais uma vez se 
obstinaram em accentuar que para declaração do estado de sitio são ln:-
prescindiveis duas condições: p·rimeira, a occurrencia de aggressão estran-
geira, ou de .grave commoção intestina; segunda, que em consequencia dessa 
ag.gressão ou dessa c ommoção a patria cor re imminente ·perigo. E · f<li sem-
pre esta a concepção do sitio em nosso paiz a.ntes da Republica. A Consti-
tuição do lnlperio tambem só admittia o sitio pedindo-o "a segurança do 
Estado" e " n os casos de rebellião ou de i.nvasão do inilr...igo." 

· Commentando a .Constituição Imperial, •ponderava Pimenta Bueno o 
maior dos con.stttucionalistas do noSSQ antigo regimen; ' 

"A suspensão das garantias constituclonaes é sem duvi·d'a um 
dos actos de maior imp.o.rtancia do systema. representativo e tanto 
que em these não deve ser admittido nem mesn:o tolerado. E' um 
acto anor.mal, que attesta .que a sociedade se acha em posição ex-
traordi·naria, e tal que demanda meios !óra dos communs ou reg'.l-
lares. Essa mesm·a é a tr.ese que, o art. 34, que analysamos, esta-
belece resguardo ... 
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Não obstante a t hese ou p r incipio ge r a l em contrario se a se-
g ur amça do E stado, s e o tJerigo da :pat ria impe r iosamente exigir a 
s uspensão .por algum tempo fixo, n ão da Con stituição, nem d os po-
deres p oliticos, ou dos direitos dos cidadãos, sim de a lgumas dlll! 
f ormalidades q ue gar a ntem a li-berdade individ ual , o que !fazer? Dei-
xar per ecer o E s tad'o e com elle t odos esses direitos? Certam!"n te 
n ão . Em taes circumstan cias o a rt. 3:5 primeirSJinente declara e 
com m uita r azão, que t a l perigo d o Estado n ão póde prev alecer sinão 
'POr effeit o de r ebellião ou invasão de in imigo; ou t r a qualqu er occur · 
rencia., póde ser vencida sem esse sacrifício da liberdade individual. » 
(D ir eito P ublico B 1·asileiro, pags. 441 e 442). " 

·Eis ah! . O estado ·de sitio, isto é, "a s u spen são por algum tempo f ixo de 
a lg umas f orm aUdlades .que .garantem a liberda de individua l " sómen te é t ole-
:-avel quando· o 1Je,cigo da patriiJ> Vln per ·iosamente o exigir, per 1go da pat r la 
que só se ver ifica por eff eito de r ebelliã.o ou i nvasão do ini m i.go. E Pimenta 
Bueno accrescen ta : 

"Outra qua lquer occurrencia p óde ser ven cida serre esse sacrificio de li-
ber dade individua l. " 

A h i está . A nte a lei tu r a desses preceitos ·consti t ucionaes, lnsoprlsma-
v eis n a clareza de sua linguagem, inequívocos n a evidencia dos seus elemen-
t os .historicos, assom·bra .que tenha havido em nosso [Jaiz quen'l se aventurasse 
a d ef enàer a doutrina do. si·tio preven tivo, is t o é , do s itio declarado a ntes dtt 
aggressã o estr ang·eira ou da commo-çã o. intestin a . A con ce pção des t e sitio, 
com ser incompa t ível co1n os preceito•s expUcitos e clarisshnos na nossa lel 
fundamenta l, attentaria ainda contra a propria na tureza intrínseca dessa 
m edida ex;;epciona.l . O sit io, par a quem o adrr:itte, só é justificavel como um 
<:Ureito de legitima defesa do ,poder constituído , con tra os que atten t a m con-
tra a sua segurança e estabilidade. Mas o direito d'e legitima defesa sO 
existe den tro de cer tas condições imiJrescindiveis, d en tro das quaes a actua-
liàade da aggress-ão e ·a im1Jo ssibil-ida.cle de ser impedida por ou tro m e io a 
consumação do attenta:d'o . Um homE>m que matasse u m seu inln:igo sob o 
f undamento de q ue tinha cer teza a]:}soluta d e qu e elle estava tramando, com 
toda a prooba:]:}ilidade de exito, o seu assassínio , n ão poder ia nunca , perante 
nenhum ccdigo do m undo, i.nvocar a justi.ficativa da legitima d efesa par a n 
absolv içã o do se•u cr im e . Assim como na legithr.a def es-a individ'ual é inds· 
·peJJ..savel a aotua Hda de d a aggressão, }}ondo em im minen te perigo a vida do 
aggre dido, t a m bem no est ado d e sitio, legitima defesa do p-ode r publico, ~ 

im prescindível a occurre nc ia da commoção in testina ou '(\'a a gg ressão es-
trangeir a que po.nha em imminente !perig o a exisr.er.cia. <ia R e publ iea. (· 
home m só t em o direito de dar a morte a q uem por m e ios materiaes estã 
<·entando arranca r -lhe a v id a . Assim, tambe m , o Governo só tem o dir~ito 

de supprimir a liberdade qu ando, por me ios m a te riae s se b u sca •s upprimir-
lhe a autoridade . Mas então, .tem-se dito, ha d e o Govern o, avisado d e con.s-
p jrações contra a ordem pub lica. esperar que a revolta t ome ~orpo, ~ avi-
gbr e e 3.l"''eben te em condições de p õr em m aior per igo ·a seg u r an ça d a R e-
publica, [para só depois agir cont r a. o mov in·.Ento sedicioso, qua ndo lhe era 
lll'liito mais facil combatel-o m~ sua ph3Se in icial, antes de assumir m a iores 
proporções ? Pois n ã o é preferív el prevenir do que reprimi r ? S im, não ~a 
duvida qu e se dessemos ao Gov er no a f acculdad e d'e evit a r, pelo sitio, os m o-
vimentos r evoluciona rias, m a is facil e m ais segura seria certament e a sua 
defesa, mais certa a gar antia de s u a estabilidade . 

Mas, ap·pUque-se esse raciocionio ao dir eito de legitirr.a defesa individual, 
e verem os o rubsurdo a que · ·chegar ía mos . P ois u m homem . avisa do de que 
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outro está resoivldo a assassinai-o, l:a -d'e esperar que o assassino se pre-
pare, se arzne e se aüre co.ntra elle, em situação talvez de 11ão mais poder 
defender-se satisfatoriamente, quando lhe seria rr.uito mais facil e muito 
menos perigoso supprimir a vida ao aggressor antes de estar este em con-
diç(\es de podeT co;nsummar o at.tentado? Sim, não ha duvida que se a lei 
désse aos ameaçados de aggressão mortal o direito d'e matar 'Preventiva-
mente o aggresscr, muito mais facil e m'llito mais segura tambem seria a 
defesa do aggredido. 

Ma s 'POr que nenhum codigo do mundo perm1tte a legit ima defesa .pre-
v&ntiva? Porque os a,busos in evita v eis que .proviriam dahi constituiriam 
males mutto maiores do que a ag.gressão ou crime que se queria obsta,r. 
Sob jpretexto de uma justa defesa se teria legrulizado o· homicídio. IA.ss[m 
tainbem o estadO de sitio perventivo . A defesa mais prompta e mais efficaz 
da ordem constituciona-l não compensa certarr.ente os males que decorreriam 
dos abusos <iesta faculdade a.bsolutamente arbitraria, po.rque ficaria de todo 
em todo independerte de qualquer condição pa,ra a sua awpUcabilidade. So-
rire pretexto de sufifocar conspirações se e ntronizaria o mais odioso Cte:o.po-
ti~mo . E a esse despotismo chegamos nós r·ealmente no BTasil como urna 
demonstração positiva do absurdo incomparavel dessa doutrina monstruosa. 

Eis ahi, Srs . . Senadores; o estado de sitio preventivo ~1ão· existe n em na 
Iettra, nem no es'[)irito da nossa Constituição e é inteiramente contrario á 
propria essencia desse instituto político .. 

Mas porventura essa interpretação é isolada no direito brasileiro? Pois 
não sabemos que todos, mas que todos, que todos os constitucionalistas -d'e 
peso na Republka, commentadores da magna lei do J:}ai:z, teem affirmado em 
uma uniform·idade absoluta de vistas, a doutrina .contraria ao sitio preven-
tivo? 

Vejamos Aristides Milton: 
"A declaração do estado de sitio ê medida tão violenta quanto 

extrema. D aJhi vem •que · nem todos os lJ•Ublicistas admittem-na, não 
falta quem a jul'gue incamJ:}ativel com as constituições democrati-
cas, por maior que seja o resguardo de que se procure J:}orventura 
cereal-a. Muitos •p ublicistas, de facto, asseveram que o estado de 
sitio ê sempre uma .ca·udal de abusos irritante•s, uma porta escan-
carada a. violenc-ias e males de alta monta. Rawson, por exemplo, 
declarou no Senado Ar.gentino que o estado de sitio ê inutil por 
ine.f<ficaz pernicioso, quando levado a effeito. Como quer que seja, a 
nossa Constituição admitte a declaração d!o estado de sitio; mas o 
!az não abanuonaJndo, entretanto, o pensamento louvavel de redu -
~ir ao minimo de arbítrio possi'Vel semelhante commissão que , des-
z.ir que, distoando dos princípios que a escola da liberdade professa, 
toando dos prÍIJJCÍJpius que a escola da liberd·ade .professa, a.penas oon-
cede-se co?no excepção tristemente inevitavel". 

"Assim, de tres •Condições de];}ende, . entre nós, a co,nstitucio -
n a!ida;d·e do estado ·de sitio, a saber: commoção intestina, perigo im-
minente, occasiona.do quer ·pela referida commoção, quer pelas cau-
sas que a produzirem; finalmente, exte·nsã.o tal desse perigo, que 
elle possa [iôr em r-isco· a patr~a, a segwrançc, da ~publica. P.Oir· 
tanto, a ·corr.moção capaz de ·autorizar o estado de sitio é tão só-
mente aquella que .produz o perigo publico, manifestado pur a ·oalos 
nas instituições do paiz, perturbação profunda na ord'em geral, gra-
ves attentados contra a existencia constitucional da Naçã.o". 

São de João Barbalho os seguintes con-ceitos: 
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"Quanto ::w ·fim, !Patenteia-se do que consagra o arti~:·o 80, auto-
rizando o sitio: 

"i]uanif;o a segu1·ança da Re1JU7J~·ica o ex·igir e coTrendo a pat1·ia 
immr»nen·te pe1·igo" . 

"'Taes p-alavras caracterizam. esta medida e r-eservam-na para. 
mo.u1entos sup.remos, e m que .periclita a patria e não se pôde de outra 
IT-aneira salval-a. 

··Nem se co-ncebe que possam autorizar factos, ainda que muito 
graves, que succedem na vida normal da sociedade, para QS quaes 
es.tá ap.par€lhada a autoridade ·com as fa-culdades e meios ordinarios 
de acção. Fôra -contradi-ctorio, fôra inepto fazer uma constituição e 
regular n ella o exercício do poder ,publico, para assegurar a liber-
úade e o direito do ci<i'adão, dando á autoridade aQ mesmo tempo a 
:ra.culdad-e de apartar-se das normas tut-elares para isso estabeleci-
das e empregar meios herokos contra ooourrencias que se podem 
vencer serr.. sacrifícios da liberdade individual, com os recursos or-
Jd:Lnarios. oonstit1~i,ção q1~ JjBJ"mittisse seiTia antes 1o11Ut negaça e 
uma c•nnadilha., urdidura digna de Tiberios e de Machiavellos, que 
não dos pro~uradores do · opovo para garantil-o e mantel-o- soberano. 
Seria uma Constituição suicídio. 

" Quanto aos casos em que cabe declarar-se o sitio, resumem-
se, segundo os termos dos artigos citados: 

1.0 Na emergencia de aggressão por forças estrangekas ou de 
.commoção interna (art. 34, n. 21). 

2 . o Nos casos de aggressão estrangeira ou grave commoçiLo 
intestina (art. 80) . 

"A aggressão por forças estrangeiras de tal modo põe em pe-
rigo a segurança da Rep-ublica que, inà'ependentemente de autoriza.-
çãQ do Congresso, deve, neste caso, o Governo declarar imntediata-
mente a gufi!rra, (artigo 48, n. 8). E de tamanha gravidad-e e de 
arriscadas consequencias é essa commoção intestina a que a Consti-
tuição se refere, que ella quiz ;equiparai-a aqui á propria guerra 
ou aggressão estrangeira, extendendo a ambas a mesma extraordi-
naria providencia. Tanto arr.eaçam "a segu·rança da Republica" e 
tão gra-nde ,perigo fazem correr a ·patria, que se considerrun eguaes 
e se irmanam quanto á urgencia do emp-rego de meios p.romptos, 
ener.gicos e sufficientemente efficazes para pi}r-.se-lhes termo. E 
bem se vê da:b.i que para admittir e justificar o emprego de uma 
providencia dessa natu-reza, crea:da para uma situação de g uerra (da 
.qual até tirou o 'llOme de estado de sitio), é :J}'I'eciso que a "oommo-
çâ-o intesti1w.", a ella Pa?'a esse efjeito equilparada, cvsstt11Ut propor-
ções taes q'IJ,8, o perigo para a patria seja oom0 o . que ella cor·re com 
a guertra, e qtte n<io possa ser d estruido senão com os meios 1tsaàos 
1~esta. 

"N<io se pá'àle entender de 01otro modó a OonsUtuição neste 
ponto. 

"Que gráo de eriterio, de senso -commum, se poderá, com effeito, 
attribuir a legisladores que e-m uma Con stituição tivessem creaclo tal 
providencia, que é o maior dos vexan:es para os povos e 0 holo-
causto de liberdade individual, e de-ixassem a o Governo o arbítrio de 
usa:_ á sua vo_ntade desse descommumal 'POider, quer no caso de sal-
vaçao da 'Patna em momento supremo, quer tambem fõra desse caso 

excepCionaJ, em situação na qual bastam as faculdades ordinarias 
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da auto-ridade? Os CO'lt·stnwtores de ob1·a constitucional te1'ia.m d esse 
feito eàLficado a d'ictadU\ra e não a Qi.d:adella e baluarte da hberdade 
e do direito! ,si de bôa fé, te?·iam siào simplesmente i nePtos; se de 
caso pensado, tralvi'dores. 

"Assim que é ;p.reciso ou restringir a este conceito a expressão 
"comllliOção intestina" ou confessar que a Constituição ·é ré do mais 
extrayag:ante dos absurdos. 

"Ora que "com-moção intestina" é a que, tpara este effeito se 
pôde comparar á -guerra e invasão estrangeira? Na ord'em dos fa-
ctos desta -natureza não encontramos mais que urna desta jaez -
a gue.rra intestina. - E realmente, que se possa equiparar a uma 
guerra, só algurea outra guerra! A situação que requer o empre-
go de medidas s ingula res, fóra do -cornmurn•, travadas de arbitrio e 
permittindo violencias, só pôde ser o estado de guerra, quer por 
aggressão estrangeira, quer por levantamento á mão armada no paiz 
(guerra intestina, que o euphemismo da Constituiç-ão cllama de 
"com-moção)". 

"O Codligo <Penal cogita do motim, tureulto, assuMa, ajunta-
mento Hlicito, sep.ição e consiPiração (a rotigos ·10.9, § 2•, 1:14, 115, 
11·6 e 119), e, 'para reprimir as mais graves dessas •perturbações da 
ordem, confere á autoridade policial o .poder de contra ellas ir até 

ao emprego da f orça armada e de prisão p;revemtiYa, sem man-
dado do juiz (art. :12•1). E certo ni-nguem dirá que para casos taes, 
achando·-se dest'arte per feitamente appareltha-d!a a autoridade fosse 
a utoriz'ado o uso da medida extraordinaria do :sitio; !llhi está tudo já 
providenciado e por modo a agir a a u toridade core toda energia e 
efficiencia, sem ser preciso recorrer a outros meios . O sitio não póde 
ser, portanto sinão para caso ainda de m-Oiior graviàade e esse não é 
81i-não a rebeztião, a revolt~ção, a gum-ra intestina, que com.pr01nette, 
não> já a ordem publica sómente, mlas a propria "-semwança da Re-
publica" . 

"Si recorrermos ao direito publico norte-americano, matriz do 
nosso, acharemos :JJpoio a esta opinião. "O !Privilegio da ordem de 
habeas-COTJI'US não se suspe-nderá s~não quando o exigir a segur!lln-
ça pll!blica em casos de rebeUião ou invasão. (Constituição, art . 1 •, 
sec . n. 2). 

•"tE nenhuma razão tha para admittir-se que, adaptando uma se-
meLhante disposição, os nossos constituintes tenham querido modi-
ficai-a em desproYeito da liber-dade individual e desta se mostras-
sem menos zelosos que os americanos do norte. 

O intuito seguramente fo i o· mesmo e a proYidencia co-nsagrada 
não !póde arn.pliar-se a mais largo amtbito aqui do que al-li. Por isso, 
foi, com tod'a a razão que pôde um dr-s autores da nossa Constitui-
ção, <!om sua indispensavel e não igualada competencia, dizer o se-
guinte : 

"A clausula "comn:oção intestina, sob-resae, no texto, parede 
meia {permitta-se a P'h.rase), com a clausula "invasão estrangeira", 
casadas, unidas, germinadas uma á outra. O perigo que se q u e<" 
prevenir é esse perigo anomalo ·e supremo, de que nos dá reedida a. 
1:-ypothese de "inyasão estrange-ira". Com essa calamidade a lei 
associa e equi!para a commwção intastina. A equivalencia é ma;ni-
d'esta e incontestavel. O mal de que se quer precaver o IJ.aiz é Q 

mesmo: ·o risco immine.nté da iR.epublica. Esse risco p. -de nascer de 
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uma destas duas origens: commoção intestina ou invasão estran-
geira. Logo, para .que, n aacopção do texto, s·e dê a comm.oção in-
testina é preciso que as .perturbações que a caracterizam sejam ana-
Iogas, ;pela gravidade, ás que acompanham a p.resença dei inimigo 
no territorio do paiz. (Ruy Barbosa. O estado de sitilo, sua nattb-
reza, seus effeitas, seus limites, pag. 3·6). 

" Finalmente, se, remontarmo-nos ao regim,en imperial, nel!e 
aohruremos a suspensão de garantias autor-izada s para os casos de re-
ibelliãc ou invasão ãe inilmigos, pedindo-o a segurança do EstadJ. 
(Constituição, a rtigo ·179, § .3·5). E se,rá admissivel que a Coristitu:-
ção Republicana tenha sido err: assumJ>-tos dessa natureza, m&nos 
cautelosa, menos ciosa do que a do Imperio? (Commentat··ios, pagi-
n·as 119 e 120). " 

Vejamos Ruy Barbosa: 
"•Motivos que legitimem o sitio, não os co.nhece a Constituic;:ão. 

alén~ dos que ella enumera, taxa e precisa. Desse recurso ~perigoso e 
t remendo, não pôde lançar Ínão o Presidente da Republica, nem o 
Congresso, me.smo, sinão para acudir a uma aggressão estt·angeira 
ou a urr:a co'ltllmoção ·intestina, quando a segurança da Repub!ica o 
exigir e não se achando ·reunido o Congresso, sõ exercerá essa at-
tribuição o Poder Executivo, correndo a Patria imminente ,perig~. 
A aggressão estrangeira está quanlifkada pela sua natureza. Não é 
disso, por ora, que -se trata. Resta a co"»vmoção 1'nte-stina. Mas esta 
se acha definida com maior ·clareza, :pelo mesmo texto, o art. 8ü 
da Constituição, nas orações qua·ndo a segurança da Rept~blica o 
exigi)?· e cal1-rend·o a Patria im;minente perigo . 

.Si a segt~rança da Republica não periga, si a Patria não corr3-
perigo e perigo ilmtninente, o proprio Congresso Nacional, quanto 
mais o Poder .IDxecutivo, que ahi exerce apenas uma autoridade sup-
.plementar, na ausencia daquelle, não póde tocar nessa arrr.a for-
·mi·davel, r eservada ,pelos creadores do regimen aos casos extremos. 
em ·que a agitação politica abalar os fundamentos da.S i'llstituições. 
a existencia da sociedade, ou as bases da sua fôrma de governo. 
Em não se verificando essas condições de gravida:de para arti-
cular as quaes a fórmula ·constitucional · se esmer-ou em buscar ca-
.racteristicos mais precisos e solemnes de que a linguagem política 
era capaz, não ha estado de sitio legalrr.ente concebível, porque não 
está em risco a PatTia, não !l)eri.clita a seg·zwançu !la Republica, não 
occorre a commoçã.o intestina, só realizavel e-m correndo imminente 
•perigo a Patria, ou corrend-o a Rep-ublica imminente perigo. " 

E assim todos os nossos constitucionalistas commentadores da Consti-
tuição, á eJOOeT)ç;ão do .Sr. Carlos Maximiliano, que, como tive- ensejo de· 
observar, sentia a necessidade de , adaptar as suas doutrinas jurídicas ás 
suas attitudes •políticas, como soldado disciplinado de urr:a aggremiação par-
tidaria. 

Mas eu podia ainda ponderar q ue não só o sitio preventivo não existe 
no espírito e na lettra ·da Constituição, não ·Só é repellido pela lição quasi 
unarlime dos nossos jurisconsultos, como n ão existe tambem nas tradições 
historicas do iPaiz, no ·Im<perio e na Republica, até o amno de 1914. Todos os 
sítios decretados antes desta época, em ;189·3, em 18,97, em 1•904 e 1-9110, todos 
elles tiveram o caracter de sitio repressivo. Foi sõmente em 1914 que surgiu 
a doutriná abominavel do sitio vrevent!vo. 

·Eu Jl(lderia ainda lembrar no Senado, que rr:esmo no inicio da Repu-
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blka, aqu elles grandes escriptores que se occupa,vam com essa materia, 
mesmo aJquelles que eram acoimados de me.nos Hberaes, todos e.Jles nega-
vam a existencia d"> sitio <preventivo n o nosso di·reito constitucional. Poderia 
citai' todos os con.sti.tucionalistas brasiletros que fizera.m .parte da Consti-
tuinte : Ruy Barbosa, Amaro Cavalcan ti, Aristides, Milton, João Barbalho. 
Augusto de Freitas, L eovogildo Filgueiras e El}itacio Pessoa. Poderia lem• 
brar ainda a o•pinião de Baxradas, notavel pela sua gra nde competencia ju-
rídica e que se tornára celebre ·pela doutrina estreita e retrograda que sus-
tenta;ra em rr:uitos ponto-s sobre essa materia. Barradas que foi gra;nde ma-
gistrado, o juiz r elator do a;ccórdão de 1 819 2, contra a doutrina li:beral de Ruy 
Barbosa, e que se sentiu na necessidade de vir a p ublico justificar o seu 
voto em UJma série de br ilhantes artigos .que ainda hoje constituem um 
rico m•anancia.I de ensinamentos . 

!Pois bem, Barradas, que sustentára que o sit io abr·angia as immunl-
dades parlamentares, Barradas que acreditàva que o .Su);}remo Tribunal não 
vadia tomar conhecimento da constitucionalidade dos motivos deterrr..inantes 
desta medida , Barradas, que chegou a admittir o verdadeiro absurdo de que 
o sitio podia estender os seus effeitos após a suspensão, Barradas af-
firmou categoricame rute que o sitio no Brasil ·SÕ podia ser de caracter re-
pressivo . (Lê) : 

"Quaesquer qu e sejam os poderes que se attribuam ao governo, 
rei ou presidente da R epublica, elle não tem o de crear o estado de 
sitio; porquanto este ·é um simples facto, que 1·eswlta exclusivamente 
da C01Mnoção intestina ou da aggress;ão exterüor, unica,s ciJrcwm,sta.n-
cias que o podem. ·justificar cvnsU.tucionalmente; é , pm·ta;n,to, uma 
s it u ação que preexis te á sua d eclaração offictal. O governo não faz 
mais · do que annuncial-o á Nação, advertindo-a do perigo que a 
patria corre e predispondo-a para as medidas excepcionaes, in!Us-
pensaveis !para ·CO.njural-o . . E' ·certamente 1por este 1notivo que a 
nossa Constituição teve ·o cuidado de emp.regar, com muito acerto 

·e pro.priedade, a p•hrase - declarar em estado de sitio - e não -
clec1·etar o estado d e sitio, como para mostrar •positivamente que o 
unico <Jfficio t:lo governo n es sa dolorosa conjuntura, r eduz-se a ve-
1·i.fica1· o facto e levo-l-o ao conr.ecinwnto do JJaiz" . 

Eu poderia, .Srs. ,SenadoTes, junta r ainda a opi·nião de Martins Junior, 
Pedro Lessa, Herm enegildo d>e Barros, Guimarães Natal e tantos outros . 

Devo accentuar que o estado de s itio preventivo, que tem contra si o 
espírito e a lettra da Constitu ição, que tem ·Contra ·Si todas as autoridades 
de vaiar, no Dir-eito >Constitu.ciona ] Bra sHeirO", .que ·tem con tra si as tradi-
ções historicas do Imperio e da RepubU=, .sómente interro·mpida em 1914, o 
estado de sitio, só :foi sustentado por Carlos Maximilia-no, e foi ainda -
chamo a atte:nção do tSena.do- - por uma notavel conf·usfto de id•éas em S. Ex . 
coma vo-u demonstrar, lendo o proprio texto do illustre constitudonalis ta . 

S . Ex., aifirmando o sttio •preventivo, declara: 
•" Tanto ~ p1·eventivo como repressiv o o . estado de s itio, quer 0 

decrete o Congresso, . quer o Presldente da R epublica. Negam-lhe, 
no Brasil, a primeira qualidade alguns jurisco·nsuJto.s de valor. En-
tretanto, é aquella condição mesma da existencia do instituto. o es-
tado de s iti-o é, por excellencia, medida preventiva . Decretada esta, 
não Jlóde o Execu tivo· c·ondemnar , nem applicar penas: detem ou 
desterra os su speitos, afim de ·que se não envolvai11 na revoita . 

Disc\l.fiu-se na Framça a o:pção e:ntre as ·exp1·essões perigo i?n-
?ni!nente e !perigo decla1•aào; pref erffrcvm a primeira os partidarios do 
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sitio preventivo, e a segunda, os que se batiam pelo r epressivo. De 
facto, innJm;im,ente, é o .que impede, ameaça :realizar-se, está prestes 
a acontecer, ·Póde succeder de um momento para ou tro. Or a., exa-
ctamente, o art . 80 § 1°, a_utoriza o Executivo a. susqJender as ga-
rantias constituciona.es, qu ando a Patria correr invminente perigo, 
em consequ encia de aggressão estrangeira ou commoção intest ina." 

Ora, Srs. S enadores, é exactamente a doutrina do sitio rep.ressivo, por-
que S . Ex. confunde o s itio 'Preventivo no sen tido de que elle vem pre-
venir, evitar que se c.onsumme a insurreição já effectivada, que se torne 
victoriosa a revolução começ;ada, c.om o sitio preventivo ·no sentido de ser 
evitada a conspiração ou uma tentativa de i•nsurreição politica. . 

Parece que S. Ex. , referindo-se ao direito· constitucion al da Franç·a, 
insinuava que o sitio neste paiz tem caracter preventivo . Entretanto, como 
demonst~·ação a mais da these que sustentamos, o sitio na Republica. fran-
ceza, não obstante a e.xpressão "immine.nte perigo" , semelhante da nossa 
Constituição, tem caracter exclusivan:ente revressivo. 

Esmein no Dilreito Constitucional diz: 
"O art. 1° (lei de 3 de abril de 187S), estabelece o •principio de 

que o estado de sitio, ficticio ou político, não pôde- ser declarado 
sinão em .caso de perigo imminente, res1tZtante de uma guerra es-
trlangeira ou de uma insurreição á mão armada". 

E' sem•p.re essa idéa: a immin encia do perigo, com•o consequen cia ;fatal 
de uma insur:reição á mão a.rrr:ada. 

E' a dontlina do sitio r epressivo . 
V. Ex., 1Sr. Presidente, annu ncia que está termi·nada. a h ora do eJDpe-

diente, com a proroglação solicitada. 
Terei ainda, .Sr. Presidente, la 1·gas considerações a fazer !1. respeito da 

parte talvez mais importante do discurso de .S. Ex . o .honrado ·Sen ador per 
Minas Geraes - aquella que se refere !ao convite do honrado Senador a 
que v iessemos trazer, de publico, co·mo um dever de consciencla, as provas 
documentaes das affirmaçõe..<> que fizeram os relativas ás torturas abomina-
veis que softrem os presos IJ)Oliticos, nos e rgastulos ·do 'EsiJado, nesses ergas-
tulos imrr:u nuos e infectas que, como tive occasião de affirmar, constituem 
·verda-d·eiros tumulos de enterrados vivos. 

Peço a. V. Ex . que se digne eonservar-me a palavr·a para o ex<pediente 
da 1woxima sessão, afim de que m e 1Jossa desempenhar dessa tliste e do-
loroSa. t arefa . (M1tito bem; ntuito bem)·. 

SESSÃO DE 31 DE MAIO 
O Sr. Moniz Sodré : - Sr. Presidente, em satisfação. á intimativa. com 

que nos convidou o eminente representante do Estado. de Minas Geraes, o 
Sr. Bueno Brandão, para que abandonassemos o campo vago das divaga ç:ões 
imprecisas e entrassemos na. demonstração positiva das nossas aJffirrnações no 
tocante aos soil'frimentos eru eis e torturas brutaes de •Que são victimas nesta 
Capital os detentos ·políticos, venho neste momento trazer ao ho.nrado Sena -
dor, a V. Ex., ao .Senado e ao paiz as prov:as testemunhaes e docunientaes de 
algumas dessas barbaridades, qu e hão de t r an·sir de espanto, e quiçá de horror, 
os espíritos mais callejaã.os na sua indiflferença pelas desgraças humanas . 

Lerei ao •Senado o repto de S. Ex., para. que se veja bem, que responde-
rei, um a um, a todos os seus pontos, de modo, ·pleno e cabal. 

Affirmwva S .Ex. : 
"•Diz'er-se que os [l)resos so!frem torturas, que são p rivados do 

minimo conforto, encarcerados em masmorras inrfectas, sem ar nem 
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luz e soffrendo o supplicio da fome, é levar muito longe a liber daéle 
de ad'firmar s em provas. ... 

O Sr. Mioniz Sod?·é: - Darei a V. Ex. as provas . 
. o Sr . Bueno Brandão: - . . . mo:rmente em r elação a factos de 

tã:o séria gravidade. 
Onde estão situadas essas novas ·bastilhas em que !foram sepulta-

dos, vivos, os :detentos, em virtude do estado de sitio? 
Quaes os nomes dos SUJP!PH<:iados? 
Quantos de lá sahirMn .par a os •hos.pitaes ou para o tumulo ? 
tOs honra dos !Senadores estão na obrigação de trazer ao conheei-

nlento do Senado as provas necessarias e os nomes dos culpados por 
esses <:rimes i'nno.minaveis. Felizmente, Sr . Presidente, e para honrn. 
nossa, a verdade é muito outra . . . 

Oâ. fóra não chegaram, não se t ornara.m conhecidas quaç::;quer 
r eclamações contra o tratamento que recebem nas prisões. 

Não poderiam fazel-o , sem contrariar a verda de, .porque estão reco-
lhido.s ás melhores e ás mais decentes prisões que possuímos e são 
tratados com hum•anidade . 

O Sr. Bc~rbosa Lirrua: - Onde está o pro;fessor Oiticica? 
O Sr . B•ueno Brandão: - Está preso. 
O Sr. Bm·aosa Li'rna: -Onde? No .porão de ba gagem da Ilha da.;; 

Flores. 
O Sr. Moniz Sodré: - N a Ilha das Cobras es tão, encerrados em 

um <:ubiculo vinte •presos, quando lá só caberiam tres. 
O S1·. Barbosa Lima: - A geladeira contesta isso. 
O Sr. Bu.eno .Bran.dão: - 1Se . abusos têm sid'o c ommettidos e os 

illustres Senadores o:s conhecem, estão na o.bri•gação de trazel-os ao 
coiilhecimento do rSenado, sahindo do campo de taes divagações, e as-
sim prestariam relevantes serviços ao Go.verno, tque, solicito, ordenaria 
as ill.ecessarias investigações para conhecimento da verd.ade e puni-
ção. dos r esponsaveis. 

O Sr. Moniz Sodlré: - :Prometto a V. E x . prestar es>Se serviço ao 
Governo ". 

Eis 3Jhi, Srs,. S enadores, venho c umprir a p romessa d e da r as provas das 
minhas allegações por entre as amarguras dessa dolorosa narraÇão . Venho 
ainda cumprir a segunda <promessa de prestar esse serviço ao Governo, o m a is 
relevante serviço, se-rviço maior que lhe poderia prestar, n este momento, o 
mais dedicado dos s eus amigos, se ê .verdade que o Chefe da Nação está de 
facto em completa igno,rancia td:e taes barbaridades e se na realidade está no 
proposito de reprimil-as ou, pelo· menos, de evital-as, dando assim uma de-
monstração evidente de cultura mora l •que os seus inimigos lhe negam, e apro-
veitando ·O ensejo de resgatar muitas das pesadas culpas .que tod.o o mundo lhe 
attribue. 

Venho a~po;ntar quaes são essas bastilhas; venho indicar ·quaes. são os 
suppliciados ·pela "beniglli.dade" do Governo; :venho ainda indicar o nome dos 
sepultados vivos ; venho dizer qua ntos. de lá sruhira.m para os hospitaes ou 
para o tumulo. 

Quantos? To,dos? Isso não seria possível, porque nessa escuridão t ene-
brosa desse sitio, em que o Governo impõe o s igillo pelo lJavor, para melhor 
occultar nas trevas os seus .crimes, a verdade não podel'á surgir inteira em 
todo o· ·brilho do seu esplendor. iElla virá de certo, ella. virá finalmente, e atra-
vessando incolume e sobrenadando i.mpolluta por cima desse oceano de lôdo e 
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de sangue, em que buscam afogai-a, i·rradiaJ.'á, então luminosa e triurz:.phan-
te, vingando todos esses ultrajes, e castigando as intrigas, as falsidades, as 
crueldades e mentiras com que. se tecem as mise·rias do momentQ actua1. 

Vou lêr ao ·Senado as provas que tenho em mãos. Chamo a attenção do 
meu honrado. collega e ooll'fio plenamente na sinceriãade da sua palavra, quan-
do affirma ao paiz que o Sr. Presidente da Reopublica ignora taes brutalida,des 
e está disposto a evitai -.as e punil-as. · · 

Não tenho restricçõ'eS nas minhas affirmativas, relattvamente aos senti-
mentos Jhumanitarios do honxado Senado:r, e por isso declaro. que me anima e 
con-forta o espírito a esperança .de que S. Ex ., mediante provas que aqui es-
tão, c(}mpletas e !nsophismaveü;, ha de ser o advogado. desses desventurados 
junto ao Governo, contra as 'brutalidades da força. 

Vou lêr essas cartas (nwstrando uns Pa-Peis qne estão sobre a cartei1·a), 
que são muitas; lerei as mais eX!pressi<Vas. 

Declaro ao !Senado que muitas dessas cartas estão assignadas, com auto-
rizagão para dar-lhes o destino que eu julgar conveniente. Neste momento de 
fraqueza e de abdicações de muitos, de odios e perseguições de outros, como " 
que nós atravéssamos, -confortam-no.s () espírito essas demonstrações inequívo-
cas de firmeza moral e de destemor, alti<vez e d ignidade desses presos poliücos, 
que, sem possível amparo, expostos a todas as vinganças .brutaes do odio: mi-
seravel, ,não querem d'ugir á respon.sa:bilidade das informações. que ·em faNor 
da verdade .prestam. Mas eu é que não ficaria bem com a minha propria con-
sciencia se denunciasse neste momento os seus nomes, para expôl -os, a todas 
as rep~esalias e a todas as perseguições de que somos testemunhas, de que so-
mos sabedores, e tallto deshonra.m a nossa civilização. 

O ISR. ANToNio MoNrz: - Seria uma impiedade. 
O SR. MoNrz SoDilÉ: - Co:mprometto-me, porém, logo que o paiz :;e veJa 

livre desse sitio que o avilta e o enluta, comprometto-me a dar a cada uma 
das cartas que aqui vou lêr o .nome do seu respectLvo signatario (lê): 

"Illustre e digno Senador Dr. Moniz Sodré . .S<liudaçõ.es - Tendo 
lido os seus ·brHhantes oiscursos em prõl da justiça e da liberdade, ·re-
solvemos abusar da . sua condescendencia, communicanão-lhe .os fa-
ctos mais importantes pas~SadQs nas prisões do Governo, afim de qu~ 
a Nação !fique sabendo ,como são tratados os presos politicos, muitos 
dos quaes são apenas suspeitos . 

Existem presos rque se acham encarcerados ha de-z m ezes e ain-
.da não foram inrqueridos. Estão neste caso os Tenentes Francisco 
Bu1cão Vianna e Floriano Peixoto: Cordeiro de Faria. 

No Corpo de Bombeiros já se acham pres.os os Crupitães-Ten entes 
Athanagildo Guimarães, Amorim do Valle, Primeiros-Tenentes -Epa-
minondas. Gomes dos Sa ntos, Eurico CastiJ.hos F ranco, . Jorge L an-
dim, Martins Ferreira e Sílvio de Camargo, todas pertencentes a o en-
couraçado Minas Geraes, com excepção do Tenente -Epaminondas, que 
é aviador. Estes officiaes h aviam sido presos pela manhã, a _bordo du 
navio em que ser-viam. 

Durante 50 dias ,estiveram estes officiaes perfeita mente incom-
municwveis, dormindo na mesma sala, e comendo a mesm a comiú~ 

dos soldados, segundo inifo:rmaçõe;; dadas pelos officiaes daquella cor-
poração. Sõmente no mez d e Dezembro foram permittidas as v isitas 
e, assim mesmo , com restricções. Em outras dep endencias acham-~e 
presos o !Sr . Dr. Belisario Penna, Lucia de Mendo:nça Magalhães e 
Paulo Bittencourt, os Tenentes Eduardo Gomes, Serôa da J:\1otta, Gui-
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marães Castro e outros oflficiaes do Exercito, cujos nomes não possui· 
mos. No mez de. Janeiro de .1925 foi o Tene nte Bulcão Vianna, escol-
tado por um sargento commissionado no Batalhão N aval, para o en-
couraçado Minas Geraes, a<t'im ,de fazer um est agio. nas machinas, con-
f oTIIle aviso do Sr. Ministro da Marin'ha. Chegado ao referido navio, 
teve ordem Ide se recolher preso A um camarote, com luz e ventilação 
artificiaes, tendo uma sala fronteira em iguaes eondiçoes. ·hygienicas, 
por menagem . Algun s dias depois f·oi ~ste official chamado :á presen-
ça do imm~diato, Comman.dante Alvaro de Azarn:buja, que lhe ife;: 
sciente de que, em'bor a preso, deveria fazer estagio nas machinas, pois 
eram estas, as orden s do Sr. Ministro da Marinha . Não tendo se su-
jeitado a esta ordem, por achar q u e, estando !Pr eso, não po;dia exer · 
cer lfuncção sem ferir a sua dignida!de de officia l, foi rt~colhido a-o 
camarote, perdendo a sala qu e tinha por menagem, .pois ·dessa vez a 
sua !prisão era !rigorosa. Este of.ficial soffreu , por cons,equencia, duas 
prisões ao mesmo tempo, sendo uma preventiva ou politica e outr;.L 
disci!Plinar. Ap6s uma estadia de 28 dias sem ver a luz, em compa:r-
tim'ento de pouco mais de dous metros de altura, lfo1 este Qfficial man· 
dado para um xadrez do 'Batalhão Naval, que, desde 192•2, vem sendo 
chronicamente chamado "enfermaria". Neste xadrez, que é composto 
<le cinco c ubiculos e uma sala ladril'hruda, !en controu os iSrs. · Ca'Pitão de 
F.ra,gata LA.rmando Bittencourt, Capitães-Tenentes Nelson Megy, Aze-
·redo Rodrigues, Heitor Corrêa; Primeiro.s-Tenentes H erm es Fiuza, 
Mattos de .AJraujo, Elias d e Paiva, Araujo Motta, Paulo Machado, Rego 
·Monteiro e .Segundo-Tenent e Joma r Neves Marques. T'Ddas. as ja nellas 
eram gradealdas e o portão fechado, por .cadeado. Que:m attendia Mõ 
ofd'iciaes' era o sargento de serviço, o qual possuia a chave. Os col-
~hõles fornecidos eram immundos, já. usados e a comida ordinarissima. 
era servida e1n uma mesa sem toal•ha. Ao lado, separados, apenas ~por 
uma .grade, se achavam os marinheiros presos poHticos, em plena pro-
miscuidade com os doentes do presidia. 'Estes faJCtos v eem provar ca-
balmente o quanto o Governo procura achincalhar os militn.res . No 
dia 21 de Fevereiro, sa:bbado de Carnaval, foram todos os presos. inclu -
sive os que se achavam no avis.o hydrograophico J aceg·!LaY, e que era n: 
os ll3rs. Capitães .de Corveta 'Raul Daltro, Dr . J oão EM. Dias, Soare1.1 
de Pinna, Capitães-Te nentes Augusto SChort, Attila Aché, Solalino 
Coelho, [primeiros-Tenentes Al'Varo de Araujo, iPaulQ· 'Ma,rio da Cunha 
Rodrigues, Alffonso Mac'haldo, Faro Orlando, Djalmn. Pety. Ary Lima. 
Alvaro Miguelotte Vianna, transferidos ;para bordo do aviso de pesca 
Conumanàante Nascilm.ento, .que teve ordem de parti-r para a Hha Rasa. 
Neste navio encontramos o Tenente Floriano iPeixot-o Cordeiro d<! 
F arias que tambem seguia para a ilha Rasa .. . 

H a dez mezes que se encontra preso sem que até h oje tivesse res-
pon· .ido a inquerito . Continuando a narrar: o que passa.r a in os di ver 
BOS \pres'Os politicos; ao chegarmos á. ilha Rasa licámos admirados <> 

enojados com af.l accommodações . A habitação era um barracão com 
uma sal-'1. de jantar. um alojamento. cozinha , etc. Agua infecta er.<. 
tirada de uma cistern a que a r ecebia <ta chUNa . Hygiene não b fl.VÍil 

nenhuma, pois, como. todos sabem a "Rasa" é uma ilha deserta ~ 
sem rS~Curs.os. J á se ·achavam na r efeli.da i lha os s·eguintes .presos ci-
vis: Sr . Everarid:o Dias, Dr. Bartlett J ames, solicitador Eurico Per€" 
Costa, Dr . João Ferreira Oha.ves, B ernardo Carmo, Dr. Guilherme 
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T e!les, Felippe R odrigues, Dr. R aul Paula Lopçs, João Celso U chO" 
CavaJcanti, Salvador L ima, Pinto <Brandão, Ten ente Raphae! U chôa 
\ {La segunda linha), ex-sargento da Marinha, Ataliba Martins Cresp-o. 
ex-sargento da 'Policia Osmar de Alrneida, Raymundo L emos Matta., 
Dr. JoSié Oiticica, Aristides Dias Lopes, Sergio Rodrigues de Car· 
'Valho, pro,fessor Vicente Ferreira e J oão Floriano Nicola . Dormíamos 
todos (ao toào 45) na n~esma sala; àe1'airn-nos apenas as canws. Além 
<l!sso, os mosquitos e as mos,cas tornavam a vida intoleravel". 

"O encarregado da vigilancia era um Alferes de ·iPolicia, g r ossei-
ro e ignorante que tinha vlenos p oderes para agir como ·bem ditas&d 
o seu cerebro obtuso, (como provamos com as ordens juntas, que se 
achavam collaJdas na pare;de do barra,cão e que fora m retiradas spot 
nós) . Nessa malfadada i.Jha passaram-se factos de grande .graJvidade 
como sejam os que vamos contar: T endo um dos pres·os politicos (U•Il 
rapaz do povo) , que fõra mandado do navio JJ1artyr·io "Campos" para 
ljervlr de creado . .. 

u "Campos" já tem o nom·e de mi>Vto "Martyrlo" . 
" . . . se insubo·ràinado por estar embriagado, fo i espancado e fer J-

úo a ibayoneta por sete ou oito s oMados, sob as vistas do referido Al-
f eres que, além de consentir, commandava a chacina de pistola em 
punho. Não fo.sse a intervenção energica d o Capitão-Tenente medJ<;t• 
Dr . João Dias e do Dr. Barttlet J ames, t eria sido assassinado um 
homem, porque estava entregue a um desclassificado, •Que ·não estava 
11a a1tura de exercer as funcções de que estava incumbido : Este facto 
foi presenciado por grande numero de ·presos I]JOliticos, .pelos pharolel-
ros, t elegraphistas e enfermeiro da ilha. , 

Passámos na R asa 39 dias, dos quaes mui<tos a ca,fé e pão duro, 
· vuls quando ha via muito mar não recebíamos m a ntimento.s. Multas 
e muitas reclamac;ões foram feita s neste sentido, m as não .convinha. á.~ 
nutoridades ;d·esagradar ao fornecedor da policia, que segundo nos têm 
dito, é rico e faz concessões. Após essa estadia ·de triste mem<~Ja . 
.ramos tra nsferidos para a ilha das Flores. O nosso desembarqué aLl 
•foi feito debaixo de máo tem'Po; fomos içados em g uinidast es e empi-
lhados em um rebocador. juntamente com as nossas bagagens" . 

Uhamo a a ttenção do h onrado !Senador neste recinto, já ·que accusou <le 
Improbidade e roubo a os revoluciona rios . 

N Ao ohega'l"/nG<s á nha da.s Flores , verificdmos que as nossas oc.-
uauens tinha.nt sido miseravelmente saqtwa<las p.elos individuas q~ 
•~s t1·an$p011:ara?n. . E ste facto fol communicauo ao Sr. Ministro da 
.Justiça em diversos o;l'ficios por nós e nviados. As nossas accommodll.· 
ç;ões aqui na Ilha das Flo:res são as seguintes: os milita res foram 
alojados ldous a dous em cada .quarto e os dvls, menos ·afortunado!. 
foram para um porãJo cimentado e sem fôrro. Não nos deram mO· 
veis, a não ser ·uma cama" . 
.. o ••••••• •••• o ••••• • •••• • • , •• o o • •• • o o o ... . o • •••••• • • o • • o •• ••• • ••• ••• ~ . 

"Fa ctos como es,tes se repetem todos os dias; não podemos e nem 
temos o direito de pensar . E' um absurdo que .fi.quemos entregU<tl!. 
:JeJll d efesa, sem rega lia de es.pecie alguma, a um od'•ficial de Policia 
arbitraria e ignorant:e . Resolvemos, <portanto, envlar-'bhe esta carta, 
para q ue o senhor faça o uso que julgar conveniente. F a zemos r1o·· 
tar que na Ilha das Flores, a maioria dos presos nunca foi ouvida ern 
·Jnquerito, não foi denunciada e ignora porque está presa''. 
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P. S. Lembramos que o Ca,pitão Commandante do destacamento da 
Ilha das Fiores já nos a;meaçou de empregar a força, dando a entender 
que em estado de Sitio póde até fuzilar." 

Be.In vêem os honrados collegas que não .houve, da minha .parte, a menor 
exorb1tancia de linguagem quando alf.firmei que estavam os presos encerradú8 
em masmorras infectas, immundas, sem a r , e sem luz. Mas .. não lfica s6 nlssu 
a minha !Ctemonstração . 

Peço 'Perdão ao Senado, .por estar occupando a sua attenção com a leitura 
desses documentos, que pôde ser fatigante, mas presto homenagem aos sen-
timentos humanitarios dos meus illustres co !legas, certo de que SS. EEx. hão 
de sentir comnosco a n ecessidade do seu conhecimento, bem como de uma so-
Iucã~ que livre o paiz desta situação miseravel em q ue el!e se vae abysmande, 
com muita razão ha. de ser collocado, pela justiça da .historia, ·entre os pai-
zes considerados fôra da christandaàe, expressão technica essa que V. Ex. 
sabe, ·em Direito Internacional, se dá áquelles povos barbaros e selvagens, 
ou excluidos da civilização o ocidental. 

Vou lêr uma carta assignada por um dos .presos, dos mais Hlustres, que 
tambem se acha na ilha das Flores: 

"Se o Governo quizer ser honesto é s6 mandar uma commissã'o de 
Senadores e Deputados, delles €l nossos, visitar os presos na Detenção 
e os que estão na Ilha das Flores. Os presos na Detenção passaram 
semanas e semanas nas ·cellulas, e entre elles o lfilho do General !si .. 
1doro, depois de haver sido espancado na Policia Central. E' muito 
commum encerrar-se ·presos no ·Cubiculo 59', da segunda galeria da 
Casa de Detenção. 

"Esse cubimtlo é tão escuro que de d·ia não se póde lêr! Verda-
deira masmorra de quatro metros mais ou m enos, ahi são encerra;ctas 
10 o~b 12 11essôas .. q~w ficam pensanclo semanas Otb mezes, segundo a 
capricho do despcta Meira Lima. Geralmente vão Pat'a alli os ele ma·is 
hombridade . .. " 

Chamo a attenção do Senado para esta observação vend,:adeiramente edifi -
cante ! Os mais casti!gados são exactamente aquelles que têm mais brio, mais 
dignidade, os que se não resignam ás vilianias de que são victimas. (Lê): 

" ... os presos que, co·nvidados, nãQ se prestam a delatar ou tra-
hir seus companheiros de solffrimentos, pois o Sr. ::Meira Lima tem 
o infame costume de chamar á secretaria um outro ·preso 'Para o incum-
bir do rnistér odioso. e aviltante de •prestar attenção ás c·onversas dos 
outros presos e ir depois relatar-lh'as, engambelando-o com uma pro-
blematica liberdade. Se o 'Preso, convidado, recusa, vae para a cella 
ou para o 59. Esse ·calabouço <é uestinaJd.Q ao deposito de vagabundos, 
os mais desclassifica dos, o cubiculo de castigo dos mala nd-ros ·- que 
aliás, nunca passam mais <de uma semana em tal masmorra infecta 
e horrenda. Pois os presos poUticos passa-m ,zá mezes. 

Quem ~screve estas lin has [passou lá do:us mezes - e tendo re-
damadu metdico, por encontrar-se com o organismo combalido, o san-
gue envenenado - nunca lhe <facilitaram uma visita! 

Nesse cubimblo, onde não cabe-m seis pessoas, mette?n dez Otb doze, 
tornando o am~biente aba.fadiço, irrespiravel - pois, esctbro, hwmido 
e fechado como é, o ar ali nunca se renova. 

\AJo cantQ i<fusse cubiculo ha um buraco sordido, em que os presos, 
á vista de todos, são obrigados a fazer as suas necessidades - e para 
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cumulo de tortura, essa comua 11ão tem caixa de descarga e não ha 
agua para jogar no buraco! 

Imagine-se como fica esse ambiente, já pelO: accumulo de pre-
sos, já pelo ·máo .cheiro que ex'hala. 

•E os presos não são maltratados .. . 
Passara m !pelo c ubículo 59, e eu me lembro, os seguintes presos: · 

Galdino Medeiros, func'Cionario da Alfandega, um mez; José Peregrino 
da IS·ilva, funccionario da Prefeitura, um m ez ; 'Belmonte Corrêa, func-
cio.nario da Alfandega, um mez.; Adelbar de Carvalho, estUJdante de 
direito, um mez; Amphiloquio Cavalcanti, sub-o'flficial da Marlnha de 
Guerra, um mez; Vicente Ferreira: sapateiro e orador, um mez e 45 
dias; Osmar de Almeida, .sargento ·\da Brigada Policial, 20 dias; Dou-
rado, pharmaceutico d'O Exercito, 15 dias; Everardo Dias, jornalista, 
50 dias; Francisco Brandão Filho, a ntigo funccionario da Saude !Pu-
blica, 20 !Pias; iEurico Telles da Costa, advogado, um mez e 15 dia s de 
cella . . . e outros tantos! 

Aquelle que sahe do cubiculo 5.9 sahe edemaciado, tossindo como 
'lllnt tuberculoso, oom falta àe a?', escaveirado, e oom 1t11'1;(1, palliãez ca-
da-verica. 

(Na Defenção morreram varios presos vindos do "Campos" . A al-
tas horas da noite é que .retiravam os caldaveres. 

Citar n>Omes . . . rião é ·preciso. Faça-se uma devassa per:feita, ri-
gorosa, aiastando os actuaes directores daquella · Casa de Inquisição, 
e então saber-se-hão os •horrores inauditos qu\> alli se praticam . 

Varios preso5, já muito doentes, são então solt-os, 'Para irem morrer 
fóra, co.mo se deu com um moço forte e robusto - Carlos de Carmo -
que, depois de quatro mezes de prisão na Casa de Detenção, foi solto. 
.para dar il~gresso na Casa de Saude P edro Ernesto, onde d'alleceu no 
dia 27 do mez 'Passado. 

iE' raro o preso que não está soffrendo dos intestinos - tal a 
qua!Made infamerrima dos alimentos q ue os obrigam . a ingerir. 

Um preso teve um ata{[ue de uremia. Mandaram os companheiros 
chamar o medico . Jlá não era hora de visita e 'ficou para o dia se-
gui:l\te; mas, co.mo o dia seguinte era domi-ngo e aos domingos não ha 
visitas, ficou o doente .gemendo e 'Padecendo até segunda-feira, ás 10 
·horas! ... Como o preso estava incommunicavel, o medico não podia 
vi-r ao cubículo, e assim teve esse enfermo •que ir, amparado a dous 
·companhe!ros e seguido da comitiva dos guardas armados, ao co.nsul-
torio , perco·nendo uma distancia de cem metros. m a is ou menos! Exa-
minando, o medico receitou. O doente \Voltou do mesmo motdo. o me-
dicaml:mto Unha especialidades que não havia em 8tock na pharmac!a 
da Detenção e como é preciso od'ificiar e esse of!ficio passa por mãos 
de almoxarifes, chefes, sub-chefes até chegar ás mãos de Sua E xcel-
lencia (é assim que 'O Sr. Meir~ Lima quer que o t-ratem), uma se-
mana :depois o remedio nã~ tinha ido a.lliviar o enfermo. · Nesse ín-
terim, os ·com·panheiros do end'ermo, indignados, revoltados, <horroriza-
dos, pediram para se mandar aviar fóra essa famosa receita elles pa-
gavam a despeza. Mas era c-ontra o regulamento da casa tal me-
d~àa e nada se fez. F elizmente para o enfermo, •havia entre os pre-
sos um ;quarta·nnista de medicina q ue foi applicando ao enfermo cer-
tos medicamentos de Ul,gencia, procurando a llivia-r-lhe as dôres e os 
sc~frimentos torturantes que anniqui!avam aquelle organismo. 
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Jll' esse um exemplo de como se trata na Detenção o preso político. 
l'odem allegar que é essa uma excepçã.o . Mas a mé!tia é isso, sem 

tit·ar 11em pôr. · 

Nós !podemos dat· os nomes. Mas quem nos garante a integridade 
physlca depois? 

E na Policia Central? ~ ficam presos politico ~ semanas 11&. ge-
ladei.ra, passando os mais ;fantasticos horrores. Ni1o é raro morrerem 
1Jresos n a geladeira, antes. de irem para o "Campos". Neste navio 

. fantasma achavam-se operarias, soMados do Jllxercito excluídos , ma-
chinistas exclui dos e diversos sargentos. Grande pa rte m'Orreu dos 
espancamento,s a que foram submettidos. 

Na Casa de D eten ção ha os grandes cinemas ou clulJs de tootball. 
!Pois obrigaram cada vreso político a assignar 10 ou 208 como auxilio 
á caixa de tal arapuca . 

"A-quel!e que se recusava ia para os cubiculos ,frios e humtd.os. --
o po~·ãc;, o forte, o tunnel, o ·59 e outros loga1·es inquisitoriaes de t or-
turas e soifrimento. Essa roubalheira durou varios mezes. 1\'Ias, como 
os protestos se foram accentuando, o "sua excellencla" mandou aca-
bai· com ella e removeu os guardas autores desse verdadeiro "acha -
que" aos vresos politicos . 

·E' raro o preso .que não está arruinado na sua vida commarcial 
e physica. Negociantes vêem os seus negocias esboroarem-se }iela per-
seguição da propria Policia, prendendo freguezes, fm.·.necedores, etc., 
a-dvogados, até seus clientes são 'Presos, !POis ficam agentes á porta do 
escri-ptorio para esse fim especial; a lguns ha ·que at-é seus procurado-
res são presos, como um advogado que efltav?- na Dete·nção, e a.gora 
se acha na Hha das Flores, o Dr. Bernardo Carmo, que já Vi o tres 
procuradoJ;es presos e dous de seus companheiros de lescri~Jtorio, tam-
bem detidos varias mezes, ;fechando assim seu E:scriptorio, e perdendo 
o contracto do pr'edio, o que lhe acarreto.u um prejulzo de mais tde 
•Vinte contos de réis. Medicas, dentistas, pharmaceuticos - to,dos têtr. 
sido prejudicados, quando não se avaccalham. Se é funccion~rio pu-
blico é suspenso do seu emprego por seis mezes ou um anno, é preso 
e deixa a sua d'amilia na mais extrema penuria; se é >Operaria, deix a 
os seus filhos e muH1er ao desamparo, pois além de perder o emprG--
go é ainda alanceado com a lembrança cruciante de ignorar o que 
comerá sua fami!ia no dia seguinte! 

Outros factos: 
O sargento do Exercito Aldobrandino Chruves ·Segura. passo.u 85 

dias em uma humjda cella ... " 
Chamo a attenção do Senado! 

" . . . smn a1· e sem luz C quasi t1·es ?nezes!) a pão e agua, do zc 
R egi?!tento fle l1tfanta?"'ia e àe1JOis foi removido 11wra a Oentral de 
Policia, onde de1t entrada na geladeira {a fa?nbsa e an·ip-i.ante gela-
(!ei1·af) onde passo1t ?JWis 56 dlias (quasi {f,ous ?nezes!). Esse moço 
foi ago1·a pa1·a a D etenção, 'llULis mo?"to q1t.e vivo: era 11hn espectro 
hum~ano, incapaz ele .Cla1· t1·es 11assos finJtes I 

Ped?·o de Góes Tojal, o1Ltro sa1·gen.ta, 11asso1t do1ts ?!tezes de cella. 
no ?nesnw Regi?lte?1ito a 11áo e ag·ua e agora encdntra-se na Detenção 

si é qtt.e .não foi pam a Ilha àt:f, T 1·i1ulade ... 
Esses briosos militares são companheiros de soffrimento do sar-
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ge-nto üsman, cujo estado de saude se viu por occasião do summári(} 
de culpa, nos primeiros dias deste mez! 

Estou prompto a confirmar t udo que aqui digo. 
Flores, 24 de maio de 192<5." 

Está assignada esta carta, e pelo estylo, pela linguagem, pelos conce.itos-
llóde-se muito bem vêr que se trata de um inteJl.ectual. 

Tenho em mão üutro docu me:nto. 'Lerei apm1as as partes principaes, o 
que d !z respeito ao compromisso q ue assum i de tt·azer os nomes das victimas· 
encerradas em lo,gares que po~len1 se•·, sem nen hu m ex.aggero de linguag,Jm, 
considerado·s in1'ect os e humidos, vet·dadeiras bastilhas medfevaes. 

•"iElm uma geladeü·a do Batalhão Naval acham-se recolhidos 2G. 
·presos amontoados uns por cima dos outros, em virtude do es·paço. 
ser pequeno e não comportar mais de oito pessoas. Entre esses pre-
sos encontram-se Osmar de Oliveira, Ataliba Martins Crespo, Galdino 
de :Medeiros . O primeiro denunciado e o segundo, que é empregado. 
da Alfa1vlega, s·em nenhum processo. 

Um preso da Ilila das Flor~, academico· de m edicina, · João Celso 
Uchoa Cavalcanti, menor, detido ha cinco mezes, sem o mais !igeinr 
Interrogatorio - dirigiu uma carta ao Exmo. Juiz de Menores, Dr. 
úVfello Ma ttos explicando-lhe a injustiça de que era victima e solici-
tando o seu interesse para que o Ministro da Justiça (} libertasse. 
teve a decepçào ele ver a mencionada carta devolvida pelo censot~ 

com.man.dante do presidio, por ser . inconveniente, e estar o mesmo 
preso i·ncommu.nicavel ." 

Bem vê o meu honrado collega Senador por Minas que, ainda que as 
vozes desses martyrizados não pudesse·m ecoar neste recinto, não seria prova 
de que se não tivessem . .praticado essas brutaUclade.s que denunciei. (Lê): 

",Felizmente o cita.do preso achou meios ele m1viar c.Jandestina-
mente seu pedid o de ju stiça, se·ndo attendid(} e libertado em ;!. de 
maío . - Como V . Ex. vê, é o cumulo do absu rdo cercear-se o di --
reito de defesa, tão expressamen te garantido. pela Constituição·." 

Parece ·ruté ironia em momentos tragicos como este a;pQ)ellar-se para a 
·Constituição! 

"Na Ilha. Raza até o proprio destacamento era victim.a de torpes 
humilhações, pois á assidua e vergonhosa revista não escapava ne-
nhum soldado, qu e partia ou chegava a esse Jogar. . 

Na Ilha das :Flores, um simples cumprimento ou contlnencia a 
um preso, off!cial ou não, é bastante para Pl'ovocat· as mais desas-
trosas consequencias pa.ra o soldado .que tiver algum resquicio d!'l 
educação e c01·tezia. 

A pq··i.são clcm.ora.(lc~ e?n 1~ma cellu/.c~ é o nw·is l eve castigo q1tl'> 

Ka cle'l'ncncia" inspi1·a ao a't1·a.bi Vicwio capitão - se1·vo ela legalüLQ;(le. 
O 1·eoünen do 1·i.g01·, a.ns·ia de t1·a1u;[or•mm· as 1J'raças em machvna11 
elementares e inconscie-ntes, clespe?'ta<~n nestas 1tma indignação 1'ecal-
cada ante tão comlmn11.a veZ syst.e1na ele ãV.sci.plina. Até o p roprio me-
clico orficial da Policia não· escapava .á arguta desconfiança cios ze-
losos carcerei-ros. Era acompanhac1(} e escrupulosamente 'fiscaliza{1o · 
en1 suas v is-itas aos enfermos. · 

Ha um facto intet·essante e curioso, te.stémunhado por a lguns 
rwesos: Um tenente aj udante, desfaze11do-se em serviços e avido· d.c 
promoção (como nos confessou ) teve a in.ct·ive.l iniciativa de apanhar 
.fragmentos de uma carta rõta, .casualmente esparsos perto do qua.rto · 
el e um preso, tenente de marinha, e com. un1a '[)aciencia digna de · 
:1,dmiração, procurava cuidadosame nte t·ecompor o trecho inutilizado, 
a f im ele h isbilllotar e colher alguma revelação sensacional. Infeliz-· 
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me)lte, seus esforços parece qu e não foram coroados ele exito! ... 
Está de •parabens o Govel'I1o que a: tão disciplinadas· s ervidores . en-
tregou ·o destino dos presos politicos f. :. 

Ha uma passa.gem tambem, que lembra as prisões de Gorki: âs 
J O horas da noite o som marcial da corneta ordena silencio. Reco-
Jhem-se todos - os oificiaes a seus respectivos quarto·s, os civis ao 
<!CU porão commum. Alguns, inso·mnes, leem, escrevem, aproveitando 
melhor a paz s·!lenciosa da noite . . Eis quando penett·a o official d" 
üla com avultado ·Sequito e intima o civil a se recolher ao leito e 
'Lenta, dellc..1.cla ou brutalmente, segundo a resistencia do intimado, 
ubrigal-·o a do?'?nir. Embora se allegue que nem o silencio, nem a. 
vigilancia estão ·perturbados pela innocua vigília dos presos, estes 
11ão esmagados com o clas-sico: "1São ordens" ! 

U SR. PRESIDElN~'E: .- Advirto a V .. IEx .. que está terminada a hm·a do 
expediente. 

O •SR. MoNrz ISoDRÉ : - Peço a V. Ex. que consulte o Senado sobre se 
.;,e concede meia hora de proeogação para c oncluir o meu dis·curso . 

. o SR. íPRESIDENTEl: - O :Sr. Senador 1\'roniz ISodDé requer a prorogação 
da hora do e~-pediente por 30 m!nutos. Os senhoees que approvam o reque-
rimento ~1ueiram levantar-se. (Pau.sa.) 

l<'oi approvrudo. V . Ex. pôde continuar . 
O SR. MoNiz SoDR~J (contin~umdo): 1- Sr . . preside.nte, bem vêem V . Ex. 

e o ·senado que só a consciencia de estar cmnprindo um dever imperioso rn ~ 
con~trangeria ã tortura dessa na.rração angustiosa, desses factos que, p!lr 
certo, n ão hão . de ficar sem écho n a co·nsciencia nacional. Continuarei, pois, 
·a penosa leitura . Trata-se ele outra carta, que diz o seguinte: 

· ":Como subsidio ã resposta, que V. Ex. uará cab.a.l ás atflrma-
çOes <lo !Sr . ISenauor Bueno Brandão, ·respeito aos presos politicos, 
IJeço .licença para lhe fornecer algumas infoi·mações. 

O'f.ficiaes, s ub-officiaes, marinheiros da Armada e civis, nas pri-
sões por que eu rnesmo tenho pera nrbulado, so·~freram e soffren1 
ve.::.;ames e privações sem conta. Que reclamações e a quem pode-
riamos fazel -as nós, mant!clos em rigOl'O'Sa incommi.micabilida{Je ... " 

Esta é uma especie de resposta ao horu·ado .Senador por Minas. 
-o tSR . BUElNo BRANDÃo:· - Apezar da incommunicabilidade, os j orn&.C:} 

penetram 11as pJ·isões; e V. Ex. diz que a resposta é ás minlnas affirmativas. 
O ISR. MoNrz Sonm1: - •Sr. Pres~dente, o me u honrado collega, poa· certo não 

.conhece o ·que é a psychologia de um preso, não conhece como .vivo e ardente 

. ~e . levanta intensamente, entre os presos, o sentimento ue liberdade. Si V. Ex. 
fosse affeito ao estudo de crimh10log~a. haveria ele vêr que n ão ha possibili-
ãade, . ,por maiores que •sejam . os proces·sos da com1n·essão na sua maxima 
express.ã.o, . para conter o instincto natural da communicabilidade entre re-
-<:lusos . .Mas não me deterei neste assumpto, que se prestaria a interessante 
·csplanação. Continuarei a leitura. (Lê) : 

"... com a cotTes·pondencia censurada e receiosos na.turalmente 
·a e represallas. 

iE' falso dizer-se 'que recebemos visita de ami·gos, quando s6 os 
-aenunciados conS'eguiram agora, após .grandes dmna1·ches, e pedido 
ao procurrudor da R epublica (sic) a visita -dos advoga-dos e familiaa, 
Isso com restricções, mencio·nado o numero de pessoas, de fôrma que, 
.quem tiver muitos filhos, só os poderá receber -a prestações. 

· ·O reque.r imento do juiz, pedindo nossa communicabilidatte, re-
sultou inutil. Ao tribun.a.J vão acompanhados e tinha gmça que não 
se .Pel"lllittisse attender ao chamado da justiça.! · E quanto aos car-
ceres . ... 
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E' pt·isilo decente paro. offlciaes, ·um aompa·rtim nta de j a nelm s 
e portas d e f 1-ro fcchil.dns a ndeado e com uma sentlne!la a rmada 
de casse- tete, .com{) e guardasse vagabundos·? Pois é essa oelaàeim 
do Batalhão Naval ondo estiveram até off!ciaes s uperiores . No pnJ-
'mlfo à~ 'Ilha l1,us Oo bn1s, os .çnb-otficiaes e os S01'(1Bntos cstüo preso3 
em. road?'oo snbtcrrtm eo, de r~nv mct1·o c o·l t ent((, (1:0 a /.trwa, do qual 
só sa.h B"m pm·a m· ]a1· em ·u4n cor·l-e<l·or· ele tr·e.!lo e •nw/.o ele lar'{I'IWa o 
situado a sei's ou. sete metros a,baia::o do n i'L'el <~o .9ólo . O unico hori-
zonte que elles teem. nesse corredor é uma n esg·a do céo ." 

" . .. de on ]e lhes vem um ra:o de sol. As praças estfio na m es-
m ... situagüo, e j~so desde ou tubro . Por q ua 1quei: falta fica m prl-
vu.das dias o m ais dias seguidos d e p r esidi o . E q u e culpa tem es~a 
gente '(}Ue obedece '? A ilha Rasa era, um d eg-r edo sob as onlen s mab 
"1.•Vera do .gen eral commandnnte da P olicia. Um d·ia am mn pobre 
11r eso ci1.•il, po1· alo Im-h a rr Pe7'11MII.·buco~, pm· que se ?'ebelion cont1·a. " 
<L?II&a.ça. de a~:.oitc, q1wsi. fo ·i. a.ssass·i.nad{) a sabre, g·ecc·be-nã.o <l:ivcrs(J~ 

ponta-çvs, escapa~! do á -morte pela i?l-te-rvenção com.josa de ter·cetTos . 
.Esse infeli$:< está. cmn a o1·cTha totalmente t.l-ilacer<bda par·a q1te1n q·u i· 
.WI' ve1' a, bm·ào elo rr 0ampos", 1)(1.1'Q, onde fo·i CO?n OS SC1tS fe?'•i?ne?ltOs. 
O tenente de olicia, commancla.nte do destacamento, fo i elogiado por 
essa proez..<t.. Na ilha Rasa vivia-se amontoado em um ban·acão, come 
brutos sem o menor conforto nem hygien e, bo;a ele má qualidade e 
a t é falta ne agua. 

Na ilha das Flores sentinellas de a1·mas cmba1adas, dupla cerc .. 
de arame farpado, g ua·rda;ndo as ]'éras, que nem espaço teem pa!'~ 

<trejm·. Os militares em cima, os civis em ba ixo, como bagagem . 
iDo OarntJos nem é bom faJ !a r. E' um n n vi o n egTelt o ... 
Os desgraçados q ue lá ama rguram a existen cia são v erdadei roo 

párlal!f . 
Na f'ortaJeza de 1Sank<t. Çruz, c uja officialida d e., diga-se a ve.· 

dade, portou-se com correcção e cavalheirismo, as o,rdens eram seve· 
rfsslmas e t empo houve que nem correspondencia censurada e1-.. 
permittlda . " 

1:1 a carta segue nessa ordem de cons-iderações. 
Chamo a attenção do Senado pru·a essa óu-tra carta, cuja penna é inSl>•-

uàtt por lima beHa inte!ligencia : 
"llha das Flõres, 2.5 de maio de 1.925. - Exmo . Sr . 'Senad 

:Yoniz Sodré - Em mão - A V . Ex., cuja voz tão nobremente s~ 
elevou na tribuna do !Senado da Republica, para profligar a serie d 
abusos de poder que caracteriza tristemente o momento actuaJ D (> 

Brasil, venho espontaneamente t=zer, em esclarecimento da v€1'-
dade e para defesa das innumeras victimas desse estado de causas. 
"' concurso de meu depoimento pessoaJ. Ca u sa admiração que ainda 
haja quem negue a existencia de abusos do poder, entre nós, actuaJ-
mente. Sempre servirá, porém, para quem d e boa fé ignore a noSl!:. 
sit uação verdad€ira, ~o denunciar factos positivos . 

De innumeros casos sei, pelas referencias que a elles fazem com-
panheiros meus d e prisão politica, ·mas não preciso re<!orrer ao test&-
mun ho de outros: bastar-me-hão aquelles que e u vi. Não são am-
plútções da -realidade, nem se. trata de exagge.ros : vou referir-ll!~· 
factos positivos, concretos e apuraveis com relativa facilidade p&r 
quem quer que esteja a nimado do sincero proposito de chegar ao 
conhecimento exacto da verd:W.e . 

="ão a ndei peregrinando de uin para outro Jogar, como tantos Ou· 
tros presos politicos; fiquei encerrado durante meio anno entre :>~ 
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!Htredes ela asa ele DetencitO, de onde 1:ui transferido para. a Ilha ua .... 
Flêr s . Do modo •1 ue só posso referlt· a . V. Ex., presenciados por 
mim, os factos occor riclos na Casa ele Detenção. Mas aindtL a.su'!lm 
ha nas minhas observações materla .basta11te eluc!da t!va. 

O prlme.iro ponto, que log.o clroma .a attençüo, ê o de serem rw 
colhidos presos politlcos [L •0\sn. de Detenção, logar innegavelmcnte 
destinado a 1·6os de crimes communs. Por ·que assim ferir de frent t> 
o dispositivo clarl~simo e !nso·phisma:vel do artigo 80 da Constlt uloão "t 
Na Casa de ·Detenção, como na Casa de Correcção, são conserva.doa 
até hoje presos politicos, apezat· ·do Supremo 'l'·r Lb una1 ter concedido 
lta11clt .q-co7·zms uos m!llta l"e9 •(Jue protestaram contra a sua estadl.a na 
Casa de Correcção. E nem dever:a sc1· preciso esse .pronunclatmento 
do .Supremo Tribu nu,l. ~1io púde set· mais claro o texto da Consti-
tuição, .qua ndo determina que a prisão po!!tlc:t. seja felta "em logarel> 
não dcstlnnuos a 1·êo:o de cdmes communs". Por que essa violação'! 
Como jus tificar ess...'l. arb!tra rierl ad e ? 

Na Casa de tDetenção, e u, pessoalmente, não tive mão tratu.-
mento, porque sempre estive no:; logm·es privilegiados (primeiro sa-
lão, q.ua t·to salão e enfermarin) , pol'C) ue me fe>i permitt!da a entrada. 
de alimentos v'ndos da minha l"esidenc!a. :'11'as não posso deixar de 
d eclarm· que nem todos os presos pol!ticos es tão no m·eu caso . 

Ha in.numeros presos poli tlcos qu e passaram pelo cubículo n. 5~. 

na l:legunda galeria dos presos communs da Casa de Detenção. Esse 
é um local escuro e mal m·ejado, destinado ao castigo dos preso~ 
communs. E' um cubiculo cujos mezznninos, ao invés de se abrirem 
para o exter!or, dão .para. o hall da esca.da do ediflcio da enfermaria . 
As refeições sào alli trazidas em latas, e não se fornece aos que all! 
ficam, nem faoa., nem garfo: sú uma colher. Alli não ha cam a.'3; 
apenas um sordido colchão e um travesseiro; não ha roupa de cama: 
n.penas uma manta . A privada é descoberta, sem tabique que a rel!-
guaroe, sem -caix-a de <descarga e sem agua. Por esse logar immundo 
passaram, entre muitos e muito.s outros que ·não ser â. d!f!lcil apurar 
quem sejam, os seguintes pre!'!<ls .politicos: 

"Galdino de Medeiros, sargento aduaneiro; Oscar de. Oliveira 
Almeida, sargento; Belmonte de Araujo Corrêa, guarda da A.lfande-
ga; Eduardo Dias, jornaUf,ta e gerentP. de uma typogr.o~.phi!i; J o:>-': 
Peregrino da Silva, opera rio; Amp•hiloquio Cavalcante, cabo d~· Mil-
·rhlha; Adhel'bal ele Carval·ho, estuJan te de direito; Jullão L.\\i?. Co!·-
rêa, domestlcn; n .codoro ;la Costo. d< !<·pachante da ·Light; Nicol:r.x 
Pareda, opera:·:o; .An::wP:o de MaUo.o;, ex-alumno da Escola Mili-
tar; Adael Barreto de Bart·os, ex-official commlssionado; Propercio 
Tavares, . marinheiro~ Abilio L ebre, preposto de corretor; João Ferrel-· 
ra. C':P.aves, . phl!.rmaceutico: José da Costa .Dourado, ex-funccionarl.o 
publico; F:rancisco Bt·a.ndão Filho, Vicente Ferreira, Adriano Vaz 
Pinto do Amaral, Joa:quim Cava lcanti de Mello, Fuão Aranás (ana!-
phal:Jeto. canceroso, catholico. . . e, a narchista, no dizer da Policia.) . 

!Como justificar 1nedidas como essa, de conservar presos politi -
·cos no "famoso" cubículo õ9? 

Outros presos po!iUcos estiveram no segundo salão da se.,""linda 
galeri'a dos presos da Casa de Detenção, misturados com presos com-
muns e sujeitos ao rr..esmo regimen -desses; não tenb-o. os nomes do:s 
que plassall"am por esse vexame, mas posso asseverar que são. 
numero s uperior a 30 (tr·Jnta). Ta.mbem não s erá i.fficil apurat· 
esse facto; bastm•á Que se queira Tealmente C'.hegar ao .conhecimen 
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da verdade . Mas a verdade, Sl'. Senador, :para muita gente n em sem-
. pre é àesejavel. :Sobre a sua nudez forte, corre-se um manto mais, 
ou m enos diaphano, mas sufficiente 'Para i:!Ue não a vejam os olhos 
que a . n ão querem vêr. Não çreio que se apurem taes factos; não 
convém fazel-0: seria r ev elar muito !!>OUSO, m •uita prepotencia, e é 
mais <:ommodo e mais simples affirmar s!lr enamente que são fan-
tasias - imagill'osa.s as a-ocusações fei;tas a o· Poooer, mesmo quando 
éla ra.s, :precisas -e 1ncontestaveis. 

H a, porém., cousa peio:r que o m&bict~lo 59: " o p !Yrão" e o "forte" 
da ·casa àa D etenção. São ?naS?1WY"1·as s1nno1·ias smni-st~bte?"'"aneas, 
tet?'icos loga?·es ?'esm·va-dos pa-ra- os C?·i-rninosos t id-os CO?no ineon·i.gi. 
'Veis·. :Pois verif icou-se, r epetÚ:lamente essa causa es1Jantosa: ahi 
foram çonservauos p1·esos politicos a lguns õuriante ·um mez! Só mes-
·íno uma_ hl'VU'lgan: r esiste ncta _physica rpermitte sahir vivo- de tal 
lóga.r, ao C'abo de ta:nto tempo . - · 

-Estiveram no "porão" ou no ·" fo rte" d<J, Casa de Detenção, entre 
m.uito. outros, cujos nomes · não ten·ho; 1nas que será facil verificar 
quem são, ·os seguintes presos politicos: . 

· ·;.:rosijas (Ja:rnieiro L eã;o, estudante; ·Antonio Ornellas, en:prega.-
.do .. da Prefeitura Mw1icipal de Nictheroy; Carlos C'armo, chautfettr 
(fa llecido) ; <Erasmo Fernandes, sargen to; Eurico· Peres da Costa, 

solicitador; Aristi-des Dias Lopes, negociante em . .Santos; Luiz Tei-
... xeira ·de Bai':l·os, industrial; Pedro Pasi ip.e, empreg<ado no_ commer-

cio; Affonso ·d:e Figueiredo, J1egociante; Paulo Ornellas, negoclan· 
te ; de11tista L a:bri; Fer.nando Fen·eira , guarda-livros, e Julio Lo-
;pes, negocia nte . · 

'Venh•a se affirmar, depois disso, q1,1e são tratados com huma ni-
dade ·os . -presos politicos! Veill~.a se a:ffirrp.ar que . as .medidas dec-~· 
.i·entes do estado de sitio teem sido ~xecutadas com justiça e com 
ibeni.gnida:de! V. Ex. teve · -occasião .. de vê r_-, no .Juiz0 . ~a "rim eira 

· Vara Federal, o .. estado de debilidad!i) a que est'ava · redu:;oido un: dos 
·denunciooos hoje 'fallecido, segundo fui informado . .. benignidade! 

Ei·.a ode .se vêr o estado em que ch egavam á \Casa de D e tenção os 
presos po!iticos que 'tirrham tido a 'infelicidade de demorar na poli-

·cia ... Os que, como eu, tenham estado re.col-hidos ao edLficio da En· 
ifermaria da Casa de Detenção, poderão -- querendo-o - dizer do 

·estado· :em que .al!i chega?'atn as ·vf.'ctimas do· tratamento ba1·baro in· 
fligidO aós presos no nlq,Vio "Ca?n1Jos": Cabeças ·. q111i b1·adas, bmços 
Oib-: p ernas f1·actwrcbdos, lanhos n-as costJas, ·cMn a vhysiono?wia a re· 

.:vela•· o 1tltf?no esta.elo ' de e~bat'-i?nB?t.to P,)lilfsico: A aviãe.z com qtW 
esses pb•bres se 1JrecitJitanum sobTe o l eite q1te lhes a!fe?'eciannos, era 
'i:Zá -C'61nmove?· o · co1'aç.ão mais emveele.rniclo.. N ão lhes tomei ·os -no·mes, 
?!Ías lf!?nlb?'O -me eswwiahnente ele mn, ohegaào cí D etenção no 1nez 

-- ··:ele ''aàfil, 'Ue tal 1noélo a·batielo tJelo soff?··i?nento, que enloq1tecera! 
Ree1wu., ass1~staão, deante .eLo 'thernn.cnne.Pm q·ue lhe q1~er·ia app!i-

. ·cnr ·o --enfennei1·o·. ·. . U?n no·nLe o 1J ltn-ha em,_ .sob?·esalto - 0 do navlo 
"0!111nJJOS". 
: · Si· . . .Seilad10r .: a hi estão f:actos positivos. Não- são a!llPgações 

·vagas. Bem ·sei que .tudo se -responderá com um displicertte. 5~oto ~f 

des·crenÇa. Affirmo, €ntretan to, ·a . vel'acidade de todos ess'l:; facto., e 
autorizo ·v. Ex . a · servir-se do meu testemunho pessoal podendo 
'-fa'zei' désta carta 'O. u so que lb.e- convier . 

· ·:.A minha voz é ·frn.ca, "n:as com t-odas ·as forças que ainda me 
restam, quero denunci'ar bem a lto esses abusos, essas arbitra.rieda· 
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des, que não são ·de admivar smao para quem voluntariamente fecha 
os olhos· para .nã.o ver e taJ}am os ouvi'<l.os para não ouvir. O 

·cla;mor das victhnas de tudo isso encontrará em v .. Ex. um defen-
soi·, e um ~co em todos os -bras ileiros que não. sejam deliberada-
m ente surdos. 

1Corr.. erevado a.preç·Q. subscrevo-me de V. Ex. patrício admira-
dor, etc." . 

Nesta carta ha referencia ·a um d esgraçado .que já falleceu, cujo esta-
do de miseria physi.ca e organica não só eu presenciei, como todos que lá 
estavam no :primeirQ.· dia · de inquerito,- no. summario de culpa . Foi uma 
scena veJ•dadeiram•ente tragica: entrava mac-ilento e alquebrado, esquelet!co, 
tr<>pego, r oupas dansando no corpo, um rapaz imber.be . Perguntaram-lhe o 
nome. Não era ·possível ouv ir-.Jhe a res.posta. A sua aphonia era extrema. 
Era uma das vfctimas da benignicla<le do sitio a.ctual . Havia. !)assado 45 dias, 
em um desses tumulos de enterrados v\vos, muitos de!les sem comer e sem 
beber, si não pão e café, e alguns outros em completa abstinencia. Em 45 
dias perderam <28 kilos; entrou joven, cheio de nobres esperanças; sahiu· àe 
1ft para n~orrer de tuberculos!') galD•pa;nte, adquirida por entre os martyrios 
da sêcle, da fome e ela asphyxia . 

Dos o1hos de todos os p resentes, p1·incipalmente das senhoras que lá es-
tavam, s'• ltavam as lagrimas ele coinpaixã::> P. um fremito de h c r or :!!e ·es · 
palhou por toda a assistencia. 

Venho trazer, neste momento, a 1·espeito desse infeliz, uma carta que m e 
foi dirigida, escripta por uma das senhoras mais dignas na alta sociedade 
brasileira, em que, para r.onra nossa, se sente palp.itar esse sentirr..ento de 
humanidade, que p6de soffrear as flagellações do honrado Ohefe da N ação, 
mas que <:onstitue o mais bello apanagio moral da civil!zaçãQ. . brasileira: 

"Como contr ibuição á :resposta .que V. Ex. vae dar a o Sr . Se -
·nador Bueno Brandão, que ousou dizer em · pleno Senado da R epu-
•olica que os presos politicos só t eem tido a benignidade dQ. Gove~· 

no, p&mitto-me de relembrar a V. Ex. a dolorosa scena, a que as-
sistimos, na primeira sessão do summario de culpa, passada corr~ o 
infeliz ex-lo sargento, -üsmando Severo do Bomf!m . " 

O nome desse desgraçado pôde ser óado, porque é um dos taes que sa-
hiram das masmorras para o tumulo, ·que jã se libertaram pela morte de 
todos os so-ffrin: entos terrenos. Elle estara., hoje , Sr . Pres1<1ente , recebendo 
,la justiça in·finita de Deu s ·a recomiJ.)ensa dos supp!icios q_ue lhe inf ligiu 
na terra a crueldade hrimensà dos homens, a serviço des'-"- Governo "be-
nigno" que t em levantadQ. esse ciamoi.· da consciencia naciona~ nesta ,itua-
ção ·de r evolta ... 

o SR. BuENo BRAND.'i.o: T em procurado tiral-o e não arastal-o para 
esta situação . 

O SR. M:oNrz SoDRÉ: - Sr .. Presidente, eu não quero desvia r essa triste 
n·arração para os de·bates sobre questões politicas. · Mas peço fique consi -
gnado nos Annaes o aparte . do honrado Senador, para que der>ois venha di-
z.er .. s . Ex. quem fo i que a rrastou o paiz á miseria; quem foi que levou o 
paiz para est a sitilação, da qual o Chefe da Nação P.ro-cm·a tiral- o. 

O ISR. BuENo BRANDÃo: - Perfeitamente; o Chefe· da Nação pmcurct. 
tjral-·o ·destas revoltas . 

. O SP.. ·MoNrz SoDRÉ: - Continuarei a ler a carta .que tenho em mftos. 
· "L-sn~bra-se v. Ex. ·que esse desgmÇ}ado · servidor d:a Patria, ao· 

com·parecer para ser qÍ.!aliflcado con1o denunciado n o processo da 
l\lhamada conspiração PTotogenes, sürgiu como· um fantasma, es-
queletico, com pallide·z cadaverica, seih forças para se mover, n em 
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siqu·e1• para; !POder falar. O tetrico quadro im1)ressio.nou a todos, in-
clusive ao juiz, inclusive ao procurador criminal, quando, por pieda· 
de christã, V. Ex. e eu nos acercámos delle -para lev-ar-lhe um pou-
éo de _conforto moral. 

Quer V. Ex., quer eu, o viamos pela primeir~ vez. 
" ... mas teria sido um crime, si não tivessemos procurado a m-

parai-o n aqu eUe ·moment~ e m que elle se 'Via, depois ~ torturas 
sem contá, levado á 'b!lrra do trLbu·nal. V. Éx. offereceu-se para ÍK' l' 
o seu advogado, pois o misero não tivera a quem. recorrer e eu, 
que l!}.ude ficar mais tem~o a,o seu lado, ouvi-lhe a descripção do~ 
soffrime.ntos Qlor que -passara , deJPOis de Qlreso, e aquella voz 

·sumida como. ·que vinda já de alén: .tumulo, era o mais forte ana-
tt ema 'contra os seus Íügozes. 'I'll'l'ha chegado áquelle lastimavel es-
tado, po-rque o haviam éncarcerado durante 40 dias em uma so!itaria, 
sem ar e sem luz, tudo em obediencia ás orde ns de um Sr. ma.jor 
Sarmento! -

"A .c-rueldade c hegara ao ponto· de deixa rem-no sem alimento e 
tal se déra, como lhe disserarr. depois ,' po·r e8q1lec-imento, quando d& 
uma feita ficou cinco dias a fio -sem receber a!ime11to! Cinco dias 
sem comer! Horrível esquecimento! ·Esquecem-se as autoridades de 
alimenta1· os pTesos, dias :Consecutivos, e d epois o leadeT, do. Gover-
no no Senado v em dizer que elles são tratados com benignidade!! Que 

.. irrisão!. .. · 
"Apez.ar d_e, como já disse, não o conhece1· nem a sua f'amilia, fui 

visital-o no Hospital .de S . .Sebas tiã,o, para 'Onde afinal •havia sido 
-ren:ovido, já ás portas da morte, depois .dos mãos tratos que recebera . 
<Solicitei d~ enf-er.me iros -e serventes un: pouco de carinho para com 
aquelle· infeliz . ~ra6jleil·o-, viciima da ".l,>enignidade" do Governo. Da 
·v-ez seguillte que lá voltei, já. o seu l eito estava vasio; h avia fallecido, 

';I4berta1·a-se assin1 da fe1'0cidade dos homens "benignos" porqu~ 
•Deus o chamara para junto de si para, com a sua infinita bondade, 
recompen~ar o sargento Osman· .severo do ~mfim, de tudo quanto 
J1avia feito IPa ra 'a sa;!vação da sua Patria." 

C-omo commentar esses :horrores, Sr. Presidente? 
"No dia 1 ·de fevereiro.:. . ' 

O SR. PRESIDENTE: - Sou novamente obrigado a interromper a V. E x .. 
porque a hora do expediente está tenr..inada. . 

O .SR . . MoNrz ·SoDRÉ: - Nestas condições, sendo improrogavel a proroga-
çã_o da )1ora do expediente, peço ·a V . Ex. ·que me con se rve a palavra par:>. o 
expediente da sessão de amanhã . 

.SES·SÃO DS ~ DE JUNHO 

; O Sr. Moniz Sodré: - Prosigo e concluirei hoje, Sr. Presidente, as de· 
monstrações que veruho fazendo em confirmação ás af!irmativas que então 
p ro_ferimos. aqui, attinentes á situaçã,o. angustiosa em que se acnam os presos 
pol!ticos em 110sso paiz, 'affirmàÇões que provocaram, por 1}arte do honrado, 
Se!lado·r, por Minas Geraes, o repto., que o. Senado conhece, e que exigiu da 
minha :llal'te copiosa e .· cónclud~nte documentação que h ontem exhibi. 
.. . Creio, Srs. Sepadores, .. que .depois da série Çie cartas, longas e .precisas· 

e~n _que, ex-plicitamente! _se achava .consignada a demonstração positiva das 
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nossas afofirmativas, creio que G honradG Senador dá deve estar perfeita-
mente convencido de que eu satisfiz a tooos os pontos do ap.pello que nos 
dirigiu. 

s. Ex. ·pedira que abandonassesmos o ·terreno abstract<> das divagações, 
para entrarmoo na demonstração positiva da, 11ossa;, a0cusações; :S. Ex. 
pedira ainda que apontassemos quaes eram as bastilhas existentes na Ca-
pital da Republica, onde defi.nhavam á mingua de agua e de .pã,o, nessas bas-
tiJ.has infectas, immundas, sem luz e sem ar os ·Presos politicos. 

Apontei-lhe então, com a minuciosidade que ha de satisfa:zer ao espírito 
mais exigente, onde estão essas bastilhas, que, em ri.gor e crueldade ultra-
passam as bastiLhas medievaes. Indiquei .o cubículo :5•9: da Detenção; o tunnel, 
0 forte, a torre, os !l)orões da ilha das Cobras, da ilhu. das Flo·~· es, da De-
tenção, da Coi,recção e até do famigerado vapor Campos, designado "o vapor 
martyrio", designação essa que l:he r.a de ficar como um labéo de des-
honra, a vesar .tambein sobre o actual momento politico, escri']Jta em a nos::;,, 
historia com o sangue de nossos irmiWs. 

Pediu ainda S. Ex. que apontassemos .quaes eram esses detidos que de.-
firrhavam nos ergastulos do Estado. Offereci-lhe uma longa e minuciosa lista; 
a.pontei-1he os mome.s; indiquei o ·numero· de dias em que estiveram nas 
terríveis !Prisões, denunciando os soílfrime;n.tos inauditos dessas pobres victi-
n:a5 da ferocidade governamental. 

· Como S. Ex. ainda quizesse ·que eu fundamentasse a aftfirmativa de qu'-' 
houve indivíduos que saJhiram !das prisõles para G tumulo, torturei o meu es-
pírito com a leitura angustiosa daquelles dolorosos depoimentos, ·que surgiam, 
não como uma manifestação de odio, mas clamando justiça, e então accentuei 
que Carlos do Carmo, depois de quatro mezes na Detenção, havia sahi·ô.o das 
prisões do Es,tado para ingressar nà. Casa de Saude !Pedro Ernesto e que lá foi 
libertado dG soffrimento por mei<> da morte. Citei ainda, com a emoção. que 
me produzira o tristíssimo espectaculo, que presenciei e já descrewi, o nome 
de Osmar dG Bomfim que, tend•o passado pelo, supplicio da fome e da sêde '' 
da asphyxia durante quarenta e ·cinco dias em uma destas sinistras solitarias 
sem ar e sem luz, lfoi depqís retirado dahi para fallecer alguns dias após no 
Hospital de S. Sebastião. 

Eu creio, Sn:. Senadores, que cumpri cabalmente a .promessa que tinha 
feito a •S. Ex . de ,prestar ao GovernO; o serviço que o honrado Senador nos 
haJvia solicitado e ca;be-me agora G direito de Jpedir-lhe, de exi-gir-lhe que cum· 
pra tambem a sua promessa, a promessa que S. Ex. fez perante a Nação, 
promessa que se .transforma em um compromisso solemne, de que o Governo 
havia de wbrir rigorosa syndicancia sobre os factos allegados, para que tomasse 
a.s necessarias providencias fim de evitar que elles se reproduzissem e fossem 
punidos o,s culpados desses crimes hediondos. 

Nós não queremos, S.rs. Sena.d.ores, a punição de ninguem. O que quere· 
mos é que se poruha um cobro a essas ferocidades que não constituem ape-
naJ:; um ultraje ao senso moral do noss'G povo . . . 

O SI<. AN'l'ONio MoNiz: - Attentam contra a civilização. 
O SR. MoNiz SoDRÉ: - . .. que importam não sómente em uma offensa, 

como diz o, eminente Senador pela Bahia, á civilizaçã;o brasileira, mas que das-
honram ainda aquelles que as praticam, que infamam a :propria raça a que 
pertencemos, .porque constituem uma ignomínia para a propria natureza hu-
mana. 

Eu .poderia, iSrs . tSenadores, parar aqui, tal a ·a.bundancia copiosissima, as 
Provas irrefutaveis que já ad<duzi. Mas, quero ainda levar avante a minha de-
monstração . Nã.o lerei todo.s os documentos que tenho em mão, porque bem 
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11ei ·que a leitura em !pJeonario, embora se refira a assumpto da ma.ior impor-
tancia, é sempre prolfundamente <fatigante. Ma;;, tomo a Jiberdade de trazer 
ao .Senado a leitura de uma carta, que aliás, não me foi diri•gi<da, ma-s sim 
a um !Ilustre amligo meu ·que m'a confiou. E' uma carta en1 ,que, não. só se 
confirmam todas as w!olencias que então aqui proferimos, todas as accusa-
ções que então produzimos, como a!·nda nos traz a narração angustiosa d~sa 

horrível odysséa que é esse longo martyrologio ·dos desterrwdo.s políticos que 
silo relegados para as regiões ·inhospitas do nosso pai.z, para os confins. do uno 
norte, •para a Colonia Cl:eveland; nos seus limites com a ·Guyana Franceza, rt 

margem do Oyapock, :para os cOin<l'lns dessas regiões inhospitas do paiz, longo 
rnartyrologio, ·em •que esses desgraç.wdos, amontoados ás centenas .nos porões 
m<fectos dos calhambeQ.ues immundos do Lloyd Brasileiro, !fazem a sua. dolo,-
rosa traf\ressia, accumulados em pilhas, onde são depositados como fardos pe-
sa.<tos e .ca!'gas grosserras. E quando os desventurados attingem 'O final da 
viagem, alquebrados, ·semi-mortos, são entregues ás molestias. da rp.ortifera 
regilio. De sorte que, •Srs. Senadores, o desterro que é então um degredo, se 
transforma, nas mãos do-s detentores do poder, .ne,ste momento, em nosso 
paiz, em um .verdaJdeiro decreto de · morte. 

!Para que ·Se veja que não ha ex:a~ggero na minha linguagem, mas exaeta 
e ·perl'e!ta reproducção da verdade, na sua ma:ximá. pu.re=, vou lêr ao Senaó.u 
uns to.picos dessa missiva, que ·São ppr si .mesmos de ~loquencia .i~pressio.

nante. 
Trata.-se, ISrs. Senadores, de UJ::tl portuguez, que lha via sido pr.;so, por-

que .- a.fi'irmava elle - injuriara um. Pa~dre {lm São P~ulo. 
Transferido .para .esta Capital, aJffirma a victima - Por ordem do delegadt! 

àaqu! fo1 detido., e logo depois solto . .AJp6s successdvos vexames ,que elle narra 
nesta carta, como não- 'Obedecesse ás intimativas do Chete Ide !Polic ia decsta. Ca-
·p!tal, ·de não continuar nas suas aggressões ao sacerdote paulista, <fõra de novo 
recolhido ao xadrez . 

Daqui seguiu com os outro.s pt;esos politicos, para as regiões in11ospltas 
<'la Cievelandia. Elle conta o que se .passou com elle e seus ·comvanhe1ros de 
lnfortunio nesta ·Capital: 

"Mui respeitosaiS saudaç.ões -Para que V. Ex., que. ê um ex-
trema;do defensor do direito e da justiça, tenha a o:pportunidade "'' 
•conhecer mais -um vez como a policda, .do Rio de Janeiro desrespeita 
;as leis e deshonra as tradições de hospitalidade e, de toleranc1a llll'• 
caracteri zam o povo ·bra sileiro, ouso Q<Lferecer a V. Ex. a descri:pção• 
do crime monstruoso que contra mirp. praticou aqueHa nefan:da }lfJ-

l!cia, sem o. menor druquerito ou a mais leve onota & critica: 
Apezar de ser duas vezes ao dia chamado pe·rante a Usta de pi·esos. 

<pern,atJecla sem ser ouvido e tinha :por cama. . . o assoalho de urn a. 
sala de 4 x 4, com 16 companheiros de ii\fortunio .senido que dous já 
alll estavam havia doi.ls e tres m\)zes (?), ~::dsU.ndo no corredor de 
Ingresso uma .po-bre ~uloher de cõr, gravida de quatro mezes, accvsa .. 
~a de furto Jde ·jodas em casa do Sr. Desembargador Monüine.gro , e· 
que era diaria e barbaramente espancadà, :para que -confessasse o de-
lícto e indicasse o paradei·ro das joias, não o:bstante os repetidos pry-
testos de innocencla que essa infeliz fazia sempre; ella propria, ,quan-
<1o volfava td.o SUJ]Jplicio mostraJVa aos presos vds!n'l1os as ec'hymo~e:• 
.produzidas '!1as ·costas, e uma ve~ ho,uve que·, c]wia de dôr e de .deses-· 
TJ)c!'v, tentou suidilar-se na latrina da sala atraz citada, tendo chega.-· 
Tão a •prender um pedaço de panno á caixa de descarga. Quanta indi · 
·~Haçã:o e pesa r tudo isso em todos causaJVa! 
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Em seguida, fui internado em um infecto cubículo, ·d€> .n:. 5V, JJO 
qu~l entrava tão pouca luz solar que era preciso approximar-me da 
varece .da .porta, para conseguir -lêr os unic"Os jornaes que .alli tlnnaru 
:t" ~nnissão de ser lidos velas presos pol!tl.cos: O Pwiz, a Gazeta de No-
ttcias e a Noticia. No dia seguinte, em 21, ten1do ido áqueile cublculo 
um fu.n~::cionario {la secretaria saber de mim as minhas filiação· e na-
turalidade, certamente para formalidade d"O registro da minha entra-
da., ou-vi do mesmo funccionario a espontanea c segudnte informação: 
"o ernbaixaJdor do seu .paiz esteve aqui ha quatro dias, Inquirindo se 
o senhor estava aJqui preso". 

iEs.ta espo<IJ.tanea. informaçã;o convenceu-me logo de que amigo:. 
meus, de São Paulo, sabedores da minha prisão e da dnutilidatle de 
qualquer intervenção judiciarlu., ante o modo falso e· quasi habitual 
IJ)OJ:Ique a policia infoflffia os ped1t\.os de habea·s-co1'1JUS, •haviam ap-
·pellado para a i·ntervenção di·plomatdca., na pessoa do. Dr. Duarte Lei-
te, representante de Portugal, e que este, indo saber de mim na Po-
Ucia ·Central, .pois rque eu soubera da sua .estadia n essa repartição, pnr 
1nfo-rme de um agente que se compadecia muito da minha situaçtí.o, 
fôra, po.r ·certo, iruformado de que alld não estaJVa. detido. 

, No dia 4 do mesmo mez de Dezembro fui mandado aprorruptar-n,u 
e e)n .segui~da ·conduzido ao pateo da Detenção, sendo então apresen-
tádo a uns pouco,s d e agentes de segurança, · acompanhados de um 
grupo de sol-dados de bayoneta calada, os quaes logo subir::~,m par·• 
um automovel .policial, conjuntamente commigo, que me cerc?,ram dfl 
vigilancia, como se eu fosse um perigosa: criminoso, )narudando ~m s<>-
guida seguir o car.ro para o ·cáes do Lloyd, ond,e se achava acostado 
.o vapor Oomm,andante Vasconcellos. 

Introduzido neste vrupor, aquelles agent-es de segurança entrega.. 
ram-me a um Sr. Tenente do :3• regimento Ç!o :Ji:xercit(J, que immed:la-
ta~ente mandou dous soldados revi·star-me até a~ botina_s - fui abri·· 
gado a descalçar-me! - e em seguida ·Qese<)r para o fundo .do porão, 
conjuntamente com quatro outros. estrangeiros que tinham vin(lo 
commigo da Detenção e soffrido identicos vexames, portanto. Esses 
meus compf).nheir9$ de inlforti;l·ni~ eraiTt: Nico14o :j?-a;rada, hespanhol, 
que •Se diz anarehis.ta con!l'esso, mas que apenas :propa:ga o c redo den-
tro da sua or·ganizaçã.:J oper4ria, pelo que a ·policia muito o perseguia, 
tendo aquelle seu embarque antecedido de ma.i!j .J(i.e 1•00 dias 4e prisão, 
COj!TI passagens 'P!lla Poliçia Ce!)tr;otl, navio-pr-estt!io ·Çanwos e Det€f ... 
ção: ·BiClphjl P.l~Jlcp.stra, ·colombiano, ~J.>~o.ifficial do E;s:~rc1t<J . de seu 
paiz, jornalista e escript_or conhecido dos litteratos Alcides Maya, Mo :l-
teiro L9bato, Assis Chatea,u):>ri:J:nd , ÇoelhA Netto e outros, o qual ch.,.. 
gara a o Rio em \fim; de Novembro ultimo, tendo sido ·pr~so <L .pedido 
do Ministro <la rGolombia, que o accpsara P, ·polieia como anarchjsta, pe · 
dindo a sua expulsão do Brasil, em represaJ.ia -a urp.a campanha jor· 
nalistica que iPlancastra contl'a elJ.e movera na rColom•bia; Rozen.tiv 
Resano, hespanhol, d,omidliádQ .em Ribeirão Pr.eto e •pae .de quatro !l-
lhos .bq.sileiros, ~ccusado de .haver .praticado um assassinato em H~s
.panha , ha mais de 24 annos, pelo que se achava preso ·ha maJs ·de oltu 
mezes, com escala pelos xadrezes de .Santos, •Sito Paulo e !Policia C~n
tral odo, Rio, não obstante uma ordem de habeas-corpus q ue o .Supremo 
Tribunal d.e Justiça lhe -eon aedera, tend.o adquirido uma hor.r~vel fistu-
la, durante a sua estadia na inquisitorial .masmor:r-a da poHc.ia ' carioc~~ 
conhecida por ".geladeira" , sem que .fosse mad.icado, apezar dos seuo 
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:queixumes .repetidos, fistula ess<J, que só ~mereceu tratame nto quanau 
esse itnfeliz deu entraP,a na Detençã,o; acompanhado de um officio para 
alli aguardar ~portaria de expuls.ão como a:narchista perigoso .. . " 

Em ~êguMa v~m a narração de varios !)Utros factos de menor impot-
tancia, 

Des-creve agora a s scenas. da ntescas que se passar,nn a bonlo dt>. vapor 
Camm{J.ndante Vasconcellos . 

;Diz elle: 
"Passados momentos, viu-se aquelle porão nojento invadido por 

m ais de cenüJ e quarenta estrangeiros, que se diziam vindos de bordo 
do navio-presídio poHcial Campos, no qual ha viam estado presos du-
.rante tres, quatro e cinco mezes, so.ffrendo ·privações e espancamen· 
t<Js, com trabalhos de picar fe rrugem, pintar, liiiltPar caldeiras, etc ., 
e tc., trabalhos esses que fizera m com que todos perdessem_ e esfran-
ga1hassem as roupas que vestiarr: no acto da prisão, pelo que se mos-
travam verdadeiros maltrapilhos, sendo que alguns apenas possuíam = frangalho de camisa ou paletot co·brindo, em f6'rma de tanga, 
as partes genitaes. As emanações que se desprendiam dessas roupas 
e corpos eram insup,portaveis. Horro.rizado e abatido com semelhante 
exhalação e promiscuidade, refugiei-me a um canto do porão, na 
ancia de me occultar a tudo e a todos. Em seguida sentiu-se de 
•novo que o navio levantara ferros, e que este era pouco depois nova-
mente lançado ao mar, recebendo então o navio sargento.s, cabos e 
marinheiros, em numero de cem, vindos da fortaleza de São João, 
accusados de ·participação nas revoltas do S. Paulo e da Goyaz, os 
quaes foram distribuídos pelo segundo porão e coberta do ConVIlvan· 
dant'e "Vasconcellos, que após este embarque se fez ao ma r, ahi pelas 
10 horas da noite ... " 

E diz adiante : 
"A distribuição da corr.ida aos presos estrangeiros era fe.j ta no 

chão do porão e no logar aclareado pela luz solar que e ntrava pela 
escotilha, pois que a parte restante do porão era tão escura que os 
presos estavam a moiudo batendo com a cwbeça nas traves do t,ccto, 
que era muito baixo, e t.ropeçando r,tos que se achavam deitados; ~ 

laia de sardinhas em lata. A uma distancia de uns dous met1·os do 
local em que era distribuída a comida, foram collocadas duas tinas 
de m adeira, servindo de la trinas. . . - sem o· menor resguardo, tinas 
essas que eram duas vezes por dia içadas. e lavadas pelas aguas do 
oceano. Err:quanto esse serviço não era feito, a fedentina dessaE 
latrinas ainda mais tornava insupportavel a atmosphera pestilenta 
do, porão. 

O quadro qu€! todas essas scenas offereciam era tão compungente 
e inverosimil que se c-hegava. a duvidar de se estar em um pa iz civi-
lizado. Nem nos tempos da escravatura assim se. .procedia, pois que 
a raça n egra me1'ecla dos "senhores" certos cuidados. Quantas vezes 
~e me recordem "O navio negreiro", do grande poeta Castro Alves! 
Tivesse. Q. baqua do. corpo quando l.ançado ao mar, e a descripção do 
vate sublime ter-se-hiá repe tido no. Brasil; que se orgulha do pacto 
de 24 de fevereiro .. ;" 

Entra agq:ra em outras observações para dizer que a bordo, no porão, 
existiam •3{)0 prisioneiros. E continua: 

"No dia 10 de -dezembro, . o C'ommanilante Vasconcellos fundeo•; 
ao largo-de · Recife •. para se refazer de carvão, .pros eguindo ~iagem na 
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noite desse dia. Na manhã de Hi de igual mez, o navio chegou a 
Bel'ém, fundeando ao largo, tendo então o alludido ca·pitã()1 Dias da 
Rocha descido até á coberta e informado o "juiz" dos, presos da 
Armada - um sargento - .que trouxera "carta de prego" ~ que 
esta dizia te-rem sido todos excluídos das fileiras, ordenado o envio 
dos mesmos, conjuntamente, com os a:Jresos do fundo do porão -
os estrangeiros - para un:a· colonia do Governo Federal, denomi-
nada Clevelandia, na região do Oyapock. 

Calcule, excellentissimo senhoc, como todos' os presos ticaram 
aterrorizados .quando tiveram sciencia das palavras daquelle capitão 
e da "carta de prego"! 

.Até parece impossível que o Governo desterrasse de modo tão 
cruel e deshumano indefesas creaturas, sem o men_or process.o, e ape-
nas por odios políticos e perseguições poiiciaes, quando é certo ser 
princia:Jio de "Direito Internacional" .que o estrangeiro não póde sof• 
frer a pena de desterro ! 

Como si tudo isso não .bastasse para comprovar a falta de garan. 
tias existentes -neste grande paiz, digno de melhor sorte, já pela in~ 
dole do seu povo, já pelo acolhimento que a todas as actividades of-
ferece, havia a bordo um sargento do Exercito, pertencente á g uar-
nição militar, que fo1 durante toda a viagem um com>pleto a lgoz dos 
infelizes presos do fundo do porão. 

A . menor troca de palavra estabelecida entre estes estrangeiros, 
ás vezes azedumes e outras vezes po;: disputa de um segundo prat<> de 
comida, ludibriando o respectivo distx:ibuidor que descobrindo a de-
sejada repetição fazia um alarido, que .poderia ser substituído por uma 
admoestação, dados o estado de alma e a mise;:ia dessa desgraçada 
gente, succedia que aquelle sargento, verdadeiro scelerado, immedia-
tamente descia ao fundo - do porão, sem fazer outras averiguações 
que as de con'hecer apenas os altercadores ou os famintos miandava 
"incontinenti" 1t1n outro estrangeiro por elle esco~hido nd 1no?nento 
applicar nas suas pobres victimas 10 ou l r.i chibatadas, com uma 
borracha, que deixava ho?-rivel-mente assignaladas as costas dessas 
milefesas creaturas. E essas barbaras scenas repetiam-se quasi quo 
diariamente, vi!sto 1tm qu;alquer tutil motivo proporcionar occasião á 
expansibilidadp . da selvage1·ia do tal sargento q1te, á laia. de verdugo, 
parecia t er praze1· na exhibição do awn·ague . . . 

Essas infelizes creatu-ras soltavam, ás vezes, tão dilacerantes 
gritos, consequentes de tão m·iseraveis espancamentos, ·que os de-
mais presos lficavam como que emmudecidos, taes o terror e a indi-
gnação que delles se apoderavam. 

O caso não era· para menos. E :a imprensa o.pposicionista da 
Belém, sciente da especie dos "passageiros" do Oo'TTI/TYL{Lndante "V'aa-
concellos, ao qual C'hamou de navio phantas11_W, por aquelle· ter fun-
deado ao largo do porto e bem assim l!lela vigilancia exercida a bordo, 
no sentido de ser impedido o envio para terra de qualquer noticia '\ 
ainda sciente 'dos espancamentos, certamente por intermedio do peif· 
soal estivador, o qual tan:bem um di-a ouviu daquelles dilacerant<:s 
gritos, seja proposito de t'udo o noticiario, indo ao ponto de até cit(l.• 
fuzilamentos, o que, em verdade, não ihouve. A publicação dess6 
noticiario foi levada para bordo pelo commandante da força: militàr, 
que, indignado, diligenciou para obter dos !Presos da coberta, os e::t--
sargentos e cabos {\a A-rmada, làm formal desmentido, no qil~ não foi 
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atténdido, v isto aquelles pJ:.esos pretenderem J;üstoriar toila a verdade, 
t.st<;> é, a pessima ·alimenta.ção e os _espancamentos soffridos pelos 
iP_resos es.traiDgeiros e o em-barque sem sciencia, à e des>tino e despedida 
dos entes queridos, . etc., etc., pretençã0 essa âJ qual o alludido con:-

' ma:ndànte não annuiu, .ficando, .assim a noticia . dos fuzilamento~ sem 
a precisa .contestação. " 

Q SR. :Mo:N1z .:SoDRÉ: - Vê-se bem a insuspeição do informante. 
0 SR. -BUENO BRANDÃO: -Está Se vendo. 
O SR. Mo...-Iz :Sor>RÉ: - ·Oomo corresse a noticia falsa .de fuzilamento " 

liiordo, elle é . o primeiro a declarar ser verídico. o beato. 
(Gontimwndo a lêr): 

"Todos esses estrangeiros representavam dezen6ve naclonalida-
. dés, havéndo entre eÍ!es mais de setenta portuguezes, dos quaes cinco 
menores de i 7, 18 e 19 ·anhos, e sendo alguns delles •homens de 60 
aimos, que viviam em um iib ·de estender a mlio ã. >Caridàde. Pobres 
velhos! ·Quanta :Pena eu sentia quando oúvia desses velhos pobres os 
queixumés das àmargúras sofftidás, acompanhàdo•s dos arrependi-
mentos de ü~t·eni vindo ,pàra ·o Brasil,. a •éujd iPaiz tinhàm dispensado 
alguma · coHàbóráção, cóm:o trabaihad.óres, dtii'aflté vinte e trinta 
ànn<Js, quand<J ·cheios de sautle e actividade j:!ara, no último quartel da 
vida, s-erem atirados ;para iünà regiãb irlhospita e tão · fálha de re-
·curso que só lhes poderá próporclbnáf a appi'oxirií.açãô da morte. 

Qlie él·uel reéo:ir.pensa e pJ'dfuntla deshümafiidàdé! ·Quantos cri-
Iii-es ohediondds! No dia · 17 de dezerti'bro, tetidó o- cofrirrhàhdante da 
força voltaào á cob€rta a titulo de tràhqulllizar es,pirrtos ãpprehen-
sivbs, disse que bs iex"militares dá Arfuada ficafiàín livres na colonia. 
agricola, mas que os presos do fui).do do porão, os estrangeiiros, se-
1'iam sujeitos a regiJ:nén disciplinar e a tritljalhos .. . 

Refeito o navio de carvã.o e inàntimentos, proseguiu elle via-
·gem no dia 20, em demanda do :rio Óyapock, que serve áquella co-
lonia. Passararr. quatro dias de viagem, o Gornmnm,d.ante vasconcello8 
fundeou na fóz do mesmo rio, i)nde já •se encontrava tambem fun-
deado, mh ".gaioÍá" - vapor fluvial - que deve.-ia receber e con-
duzir l:odós ós presos. Como, pórêm, o rio se mostrasse extraordi. 
nariaftiente agitàdo, .pHa sua grandeza e p-ela infiuencia que recebe 
do óceano, acõnteceú que a 'transferencia niLo .poude ser concedida, 
apezar das diligencias emp.regad~, tendo por final uma má ma-
noBra occasio.nado a qUJéàa àe úih ü ' i.plilafl.te- do GOm1rúindante Vas-
lX>twillÍós quê, levado péla ehorriie co·rrehtezá das águas, úãc poude 
ser ·salvo, f!!Jéto que a iboordo bast-ante penalizou a todos." 
•••••••••••• -••••••• o • ••••• : • ••• o • o ••••••••••••••• o •• - o o o ••••• ~ o o o ••••• 

"Após uma viagem de pouco mais de quatro hor~, entre IJlar· 
géns e pequenas ilhas cheias de bella vegetação, fundeou o "gaiola " 
nó ponto termimts do; seu habitual itine·rario para estas :pa,ragerü;, 
denominado Santo Antonio, séde de um destacam.ento militar, etc." 

Ctmt'a. depois a série de tormentos que elle mesmo 1Jassou no navio, di· 
zende: 

" ... pare·ceu-me que o meu lengo martyrio estava em grs.nd6 
.parte suavizado-, e que por isso não soffreria qual-quer maior vio-
lerréia; mias tive meSino de deseer para. o PD'I'ão, :receioso de qualquer 
violencia, doada a pe.rversidade que individualizava o patife, 

Chegado ao porão, de.parei com um indesc~iptivel e t:ristissiino 
quadro, que liorrori.s•aya e fazia raciocinar se seria possivel qu<; 
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,Deus não castigasse os homens que assim estavam fazendo. soffrer 
seme~hantes seus. Devido á pequenez do re·cinto e ao modo oppri-
mido como todos os presos - Ds estrangeiros - se encontravam, o 
~alor e 'a ex.halação, que se desprendiam de tão immundos cox-Pos e 
de tã<J in!eotas e ~sfrangalhadas roupas, produziam uma atmo.~
phera tão pestilenta, que ·fui forçado a levar de quande ere ·quando 
o lenço ás narinas e encurtar a respiração para não soffrer qualquer 
intoxicação. 

Aterrado profundamente com o horror de tal castige, e vendo que 
um sargento commissionado p-assava junto á escotilha que dava in-
gresso ao po·rão, chamei-o e pedi, que me arrancasse dalli. 

Felizmente, ás 9 horas da manhã do dia 2·6, desembarquei no 
Centro Agrícola Cleveiand, do Governo Federal, situado na região do 
Oya:po'Clc, á margem esquerda do rio do mesmo nome, vendo-se da 
n:argem dü·e i.ta, a uma distancia de 400 metros, a Guyana Fran-
ceza, tendo tido eu a sorte de conhecer •no cães o. r espectivo dire-
ctor, o Sr. Gentil Norberto, a quem .premptamente n:e dirigi, apre-
sentande-me como recommendado d<J commandante da força, pelo 
que logo aquelle cavalheiro, mui solicitamente, mandou-me desli-gar 
dos demais presos, ficar á ventade e aguardar a. oppo·rtun!dad& d'~ 
sea· a;proveitad!J. Estava afinal relativarr:ente livre, mas nos confins 
do munde, ao cabo de 70 dias de innominaveis e inesquecíveis sof-
frime.ntos, assim. discriminados: 3·5 dias, na .FPolieia Central d<t Ca~ 
pita! da Republica; 14, na Detenção; 21, 11as viagens do .Rio até o 
extremo do Estado do Pará." 

Que ·co.mmentarios acres a1ão serão amanhi't feitos na Europa e en1 
cei,tos paizes da America, ·quando tedos esses d'aetos forem denun-
ciados pela imprenstt? Que juizo não farão os a·es!Jectivos· povos 
sobre a falta de garanti'l.S que ha no Brasil?! Que indignação não 
des·pertarão os qUeixumes de 1~ representantes de nacionalidades, que 
são aquellas a que pertencem os estPangeiros para aqui desterrados, 
escrevendo ás suas farr..ilias e seus amtg'Ds e historiando os ·horroro-
sos soffa·imentos que passaram• sem um inq_uerito ou a mais leve nota 
de culpa?! De que 10erve afinal possuir o Brasil um~:~. vasta e liberal 
legislação, si a :policia da Capital da RepubJi.ca menospre~ de tal 
modo a justiça e o direito que vae "<~té a audaCia criminosa de privar 
um qualquer cidadão da sua liberdade e de <falsear informações que 
a l'espeito do mesmo um qualquer juiz togado !lhe pede?! E 'amanhã, 
fJ.UantJ.o a i'»tprenJsa estnungeir-a com11tentarios fize1· so b1·e factos tão 
·VMgonhosos q1Le aberram dos mais comesinhos princípios de hum.a-
nidade, logo apparecerão os cynicos desmentidos officiaes e as con-
testações deslavadas de certos jornaes b-ra:sileLros, que só c-onseguem 
viver á custa de custosas subvenções dos cofres publicas, dizendo 
ser tudo consequente de campanhas diffamatorias contra o Brasil, que 
possue libéralissimas leis, e ·que offerece garantias an::Plas a to-dos 
que nalle emJpregam as suas actividades. . . Como enoja e revolta 
a attitude cynica e 'h3!bitual dessa imprensa mercenaria, que tão 
i;:rnobHmente esq'l.Jece a sua verdadeira n1issão: <elucidar com verdade 
e 'inte.rpretar as necessidades pubiicas! Ma s, voltando ao fim princi-
pal da minha descripção. No dia 26 de dezembr<J, .já de noite estava 
completado o trans·porte de todos os presos em numero de 240, os 
{juàe.s forarr: tlistri·buid<Js por di'Versos barracões, ·rec-ebendo todos 
r.amas-rêde, e sendo fmneciãas rolJ.pas de mescla e ohapéos de palha 



aos estrangeiros, isto é, aquelles que estavam quasi desnudados ... 
e a outros que apenas possuíam uma esfrangalhada 'tanga ... que 
espectaculo desolador e compungeute essa gente estrangeira offerece 
quando obrigada a formar para receber ordens de serviços e refei~,;ões ! 

lb~eli=ente eu me estou isento por bondade do director da Colonia 
de taes humilhações. Nos primeiros dias, m•uitos desses estrangei-
ros, desesperados e anciosos de li'bertaç,ão, fugiraii\, - uns pelo 
matto a dentro e outros lança.ram rr.ãos de pequenos botes. em de-
m anda da Guyan a Franceza, ~ endo s ido a,lg u ns cl elles a·pa.nhados e 
submettidos á prisão. Uma des.sas f?~gas 11llt1'itimas 1hmwe que se 
,·evestiu da 1Mna -z;erdadeira l ·twta entre a Uberda!le e a ?no?'te: tendo 
mn tenente da fO?'<)a miZita1· aq1ú aquartellada, descoberto o emba•·-
que de dous infelizes estran.Qeiros, e alt:ejado a tiros de pisto·la o bote 
foi tal o terror soffrido pelos f1!gitivos, q1Ltl estes se lan.çara?n ao rio 
nadando pa?·a t e?'?'O·, q1~ alcançaram na ma.~·gem. dese;'ada: a fran -
ceza. Muitos desses fugitivos teem sido acolhidos pelas autoridades 
francezas de .Sai:I~t George que os tem enviado para Cayenne, capital 
da colonia gauleza, para que possam alcançar destino europeu ou 
·a lém do Rio Grande do Sul. Actualmente, ha mais de 2(} homisiados 
em •St. George, agua.rdando destino, sendo a maioria de portuguezes. 

No dia 6 de janeiro, chegaram a:qui, á Colonia Cleveland uns 120 
revoltosos da Armada, Exercito e Policia, procedentes de Manâ.os . 
A 7 de igual mez, sentlndo-me impaciente, doente e sem a possibili-
dade de ver terminado o meu captiveiro . .. " 

Aqui faz a narrativa de nossos successos . 
·'Veja ®xmo. senhor doutor, a que situação de profunda miserli-

bilid'ade e a que imminente riseo de vida me sujeitou a miseravel e 
candida policia carioca! O Ce ntro Agrícola Cleve' a nd v ossu<" 80 kilo-
rnetros de frente e ~O kilometros tambem de fundo. A sua população 
a,."Ticola não vae além de 200 pessoas, não sõ devido á falta de com-
municações para um facil inteTcan:bio commerc.ial, como ainda devido 
'ao pavor qtt.e infunde o g1·asswmento enorme do impaZ1~dism.o . Raras 
são as pessoas q1~ 'TIJão m.ostra?n estampadas no 1·o.sto as consequen-
dias desastros'as das febres palustres, senoo que as crianças em! geral 

são clotadas _ de tl!?n imp?·essionante atrophiam.ento p•hysico, acompa-
nhado, na maio1·ia, de in.flammaçã-o intestina, grande111.ente patente . 

Presentemente, o hospital está •·epleto de doentes, os quaes, na 
sua q1l)(I.si totalidade, são est!rangei1'os e ex-miUtares desterrados. Ha 
d-&a.s passados, foi tal o n1/!?1WI'O de =termos repfmotinamente appare-
ciàos, que muitos, por ca,,·enaia do alojamento hospitalar, fO?·am obri-
gados a fica.· so·b t?·avame.nto, nos proprios barracões-residencias." 

~ão proseguirei, Srs. Senadores, na leitura de outros documentos dessa 
naturez;a. Está demonstrada ·plenamente a ultima accusação, que eu fizera 
de que as ordens para o transporte desses desgraçados até ás rna;ngens do 
Oyapock iiD!Por-tam em verdadeiro decreto de morte. Mas, apeza r de não que-
rer fatigar a attenção do Senado, com outras leituras, não ,poderei deixar de 
trazer ao conhecinrento dos meus illustres collegas o documento que tenho 
em mãos, porque estou certo de que sobre a sua autJhenticidade não ha paixão 
política que nos excessos de sua dedicação do Governo seja capaz de contesta.r. 

O meu honrado collega, Sr. Bueno Brandão, assegurou peremptoriamE>nte. 
nesta Casa que não era verdadeira a affirmação de que os detidos politic~ 
estivessem em incommunica:bi-Iidade. Ao contrario, Cüsse IS. ;mx., elles !§e 
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achan: em communicação com pessoas que o~ procuram, familias e hdvo-
gados. 

O SR. BuENO BRANDÃo: -,Não foi uma affirmação em sentido absoluto. 
O Sn. 'MONIZ SoDRÉ: - QÚe elles estavam .sendo tratados com humani-

dade. 'tolerancia e benignidade. São palavras· de S. Ex.', colhidas do discurso 
do l:.onrado Senador. · 

Venho, agora, Srs. Senadores trazer um dOcumento do cunho official, as-
signado pelo illustre general Carlos Arlindo, que ê uma impugnação formal e 
categorica ãs palavras do honrado Senador . E S. Ex. então comprehenderã 
que excessos de sacrifícios estão os seus amigos a exigirem de sua lealdade 
i!)Olitica, forçando-o a trazer perante a nação affirrr..ações infundadas e que 
podem ser destruídas .plenamente,. pulverizadas com docume ntos aut>henticos 
de cunho official. 

Vou ler ao Senado as instrucções baixadas 'Pelo general Carlos Arlindo, 
que devem ser aJpplicaveis na vigilancia rigot·osa dos detidos ;politicos, deU-
dos por suspeição de delinquencia contra a. ordem publica, por mera descon-
fiança, detidos politicos, na phrase hoje classica do honrado leacler do GQ-
verno de não serem rigorosamente solidarios co.m o Ohefe da Nação ins-
trucções, •Srs . Senadores, .que aberram de todos os principias scientifico's, em 
materia de [lenalogia, instrucções que não se ·applicam em nenhun:a parte 
do mundo, que não são conhecidas em nenhum systema penitenciaria do orbe, 
mesmo quando .as pr~sões são destinadas aos maiores scelerados de criminali-
dade communs. 

S. Ex., o nobre Senador mineiro, declarou que os presos p.oliticos estão 
sendo tratados com toler'ancia e cotr. benignidade. 

Mas dizem as instrucções no seu. 
"Ar.t. 1. 0 O official commandante do destacamento fica respon-

savel pela vigilancia dos presos. que deve ser feita com o m)ax-inn,a 
rig01•"" . 

A' benignidade, á .tolerancia invocadas .pelo .honrado Senador, eu <>P:PO-
nho o tratamento que se recomrr:enda nessas instrucções, :não de .grande rigor, 
mas sim um tratamento com o maximo r-igor. 

A' affirmação de •S. Ex. de que os presos políticos estão sendo visitados, 
em communicabilidade com os seus ami.gos, eu vou contrapor a:s· declarações 
contidas nas referidas instrucções que prescrevem um isolamento que ·não 
se conhece em nenhum systema classico de regimen penitenciaria, mesmo nos 
mais atrazados e que revigoraram ha seculos passados . 

.Diz o art. ,z 0 
: 

"Neruhum 'Preso de 18 ás ·6 horas poderá ser 'Conservado f6ra d~U: 
dependencias que lhes são reservadas . " 

E' o regimen de isolamento completo, de 12 .horas successivas, no dia. 
O SR. BUENo ·BHANDÃo•: - Das 18 ás seis horas não é isoladamente diurno, 

é nocturno. e 
O SR. MoNiz oSODRÉ: - E' exactamente o que estou dizendo . 
O •SR. BUENo BRANDÃo: -V. Ex. disse que o isolame nto a que estavam 

!lujeitos os presos era de 1'2 íhoras diurnas. Pa~·ece-me que das 18 ás se~, 
é noite. 

O 'SR. MoNiz SoDRÉ: - Não m e interrompa o meu illustre collega, por-
que as declarações que estão aqui hão de ins·pirar horror ã consciencia d() 
rr:eu honrado collega. 

O SR . BUENO BRANDÃO: - V. Ex. está phantasiando. Ha muitos dia~ 

que o est0u ouvi.ndo sile.nciosamente. 
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O SR. l\1oNrz ·•SoDRÉ: - E~l estou • lendo instrucções authentlcas · assJgna-
d as pelo illust r e •general Carlos Arlindo, cuja .assignatura eu posso apresen-
tar. (0 01·.ador mostr a ao Senado um àocwmento). · 

O SR. BuENo BRAND.~o: - Eu não inte rrompi: a leitura de V. Ex. 
O SR. MoNiz ·SoDRÉ : ~ Eu dis se que S. Ex. n ão me interron:•pesse ·a lei-

tura IPOr ac to de cavalheirismo para com o me u nobre colle.ga . 
O SR. BuENo BRANDÃo: -Eu nã o interromp.j a leitura. O Senado é disso 

testemunha. Eu sei que os a~parte.s incommoda m a V . Ex . e po1· isso· nau 
os darei mais. 

O SR. l\1oNiz SODRÉ : - Os 3!pa rtes me incommodam ! V . Ex . os dê quan-
tos quizer, p.orque ás affirmações do honrado :Senador, eu hei de offerecer 

·a. contestação formal de uma verdade indestructivel, ·baseada em documentos 
de tal va lor, que .S. Ex. não poderá fugir na sua impugnação -nem rr:esmo 
!Jela nesga estreita das evasivas habituaes daquelles que não teem razão. 

O :SR. BUENo BRA IDÃo: - A verdade de V. Ex. 'é desconhecida, é uma 
verdade nova. 

O SR. MoNrz SonRÉ: - Proseguirei mostrando que emqua nto S . E x . af-
firma ao Senado que os presos politicos não estão incommunicavels, o. illus-
tre general Carlos Arlindo os põe em uma incommunicabi!ida de absoluta, em 
ut:r:a .incommunicabilidade corporal e es·piritual, em uma incommunicabi!idadb 
que vae a lém dos processos inquisitõriaes da Edade Média. 

O SR. BUENo BRANDÃO: -Não s abia que os meus 'apartes irritavam tanto 
u v. Ex. 

0 :SR. LOPElS GONÇALVES: """'- •Por uma questão de horas. 
0 SR. MoNIZ ·SODRÉ: -Dizem, •PO!'ém, as instrucções: 

"Art. :3.o Os presos ficarão sujeitos a duas revistas, u ma á s oei" 
botas e outra ás 18" ·•horas ... " 

E depois: 
"Art. :5.0 Não s erá permittida, por parte dos presos, m anifes· 

tação de especie a lguma. 
Art. s..• Os ;presos .não poderão ter oommunicação com o pessoal 

da ilha, inclusive com os en:pregados do rancho . 
A r t. 9." Não é .permittida qu.alqtt-er cotrresponàencia, devendo o ot-

ficia l apprehenàer a qu.e 'apparecer e remetter a este commando a.s 
que forem de natutreza sedicMsa ou contenham, informações qu-e nrl o 
devam ser divulgadas. 

Art. 10. Aos presos, sõmente serão permittidas visitas medica,, 
quando a ordem fôr transmittida ·Por este con:mando, devendo o ofti-
ci'al commamd:ante do d estacarr:en to assistir ás mesmas visitas. 

Art. 1·5. As praças n ã o poderão conversar com os presos, q uer de 
serviço, ·quer ele folga. " 

Eis 'ahi, Srs. !Senadores, as instrucções do Govern o sobre os presos po: 
litioos. 

IEm todos os classicos regimens do ·dir€ito penitenciari.o, desde os mais 
·antigos que conhece a his toria da crimJnalogia - o r egimen de Pensylvania, 
de Philadelplhia, o pro1l)rio regi-cellu~ar •que suooedeu a estes, -nenhum 
.d<illles cnnsigna os rigores contidos nestas instrucções. . 

Toda gente sabe que o regin:en cellular que ainda existe em algumas le.· 
g1slaçõei! m•odernas , fortemente combatido por g randes crimina listas e a,pon· 
t ado ·POJ:' EnTico F erri . c.omo uma das· aberrações do seculo XIX, lj)or.que traz 
como consequencias a tuberculose carc€raria e a loucura penitenciaria, r e-
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gimen que Dos toiewski dizia que tra nsformava os presos e'.rnJ mnmias se•n·i-
iauéas e •·eseqwuàas, esse r egimen condemnado por todos os espíritos que não 
são deshumanos é menos rigoroso do que o systema estwbele cido pela s ins-
trucções que acabei de ler. 

Todos sll!bem que no regimen cellular se fazia o isolan1ento de presu a 
preso, sem a segregacão absoluta dos encarcerados com o mundo exterior; 
ao contl:rurio, o recolhido em prisão celluiar tem o dire ito de recebe r todos os 
seus amigos, todas as pessoas de sua família, todos os funccionar ios que lá 
apparecem; e, teem ainda a visita obrigatoria dos director~s, dos sacerdotes, e 
ainda as visitas .beneficiarias das sociedad es de patrocínio. 

Pois bem, o regimen cellular inventa do !Pelos processos inquisitoriaes da 
época presente creou não só isolamento corporal, como diss-e com a prO:hibição 
de se communicarem con1 o proprio pessoal da ilha, e todas as pessoas de fóra, 
como ainda o isolamento espi·rit ual em que n enhuma correspondencia .pôde ser 
transmittida ou r ecebida, n err- m esmo depois de censurada entre os detidos 
e toda a gente do mundo exterior. 

O Sh. PRESIDENTE : -Observo a V. Ex. esta r terminada a hora deStinada 
ao expediente . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: -Peço a V. Ex. que consulte o Senado si me con-
cede 1;5 minutos de prorogação. 

O SR. PRESIDENTE: - O Sr. Moniz Sodré requer 15 minutos de iproroga-
ção da .hora do e~pediente. Os iSrs . que approvam o requerim~nto quei ram 
levantar-se. (Plll!tsa) . 

Foi approvado. Continua com a palav~·a o S·r . Moniz Sodr é . 
O ·SR. IMoNIZ . .SoDRÉ : - Agradeço ao 1Senado a opportunidade que me 

offerece para que no c umprimento de um dever, dever imperioso de consci-
encia, qual o de trazer ao conhecimento da nação as provas efu qu!' se es-
tei'am as mtn h as affirmações, possa tambem servir de eoho ao grito de r e-
volta. e clamo·r de justiça que d o fundo. das suas masmorras nos dirigem os 
perseguidos politicos. 

S. !Ex., o ·honrado Senador, affirn:ou que esses presos e1'am trat~!os 

com 'benignidade . E eu vou mostra r ao 1Senado que as lnstrucções do Go-
verno dá poderes aos officiaes, aos g uai:d a11 desses presos ,para e,npregurem 
todos os meios necessarios â. vigilan cia rigorosa q u e llies recommendou po-
dendo a té esses mesmos officiaes, interpretando as referidas instrucções, :an-
çarem mão do proprio fuzil amento. 

Dizem essas instrucções: "Em caso não 'Previsto nestas instrucções, o 
official comma ndante deste destacamen to agirá como as circun:stancias o per-
mittirem, observando as regras e usos· correntes sob a guarda de presos, 
dando logo "sciencia a esse ·commando . " 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Quero vêr os f u zilamentos. 
O SR. iMoNIZ 'SODRÉ (contin1tanclo a l êr): - " No caso de algum acto de 

grave desrespeito, o comm·andante do destacamento empregará · os n:eios de 
repressão a o seu alcance" . 

Per.gunto ao honrado Senador se não está ao alcance de um militar, em 
um •presídio, lançar mão das annas que tem 1para um fuzilamento?! 

O SR. BumNo BRANDÃo : - · N ão apoiado. Is to n ão está esc.ripto n esSas 
instrucções. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: - Pôde n ão estar na intenção do illustre general, 
n:as as instrucções, u sando da expressão - empregará os m eios de repres-
são a o seu alcance, que autorizam os officiaes, quando julgarem indispensa-
vel, empregar at'é o 'Proprio fuzilamento. 
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'Mas, •Sr. Presidente, eu pretemdia fazer um appello á C(111Sciencia do emi-
nente l"€•presentante de Minas pa'l'a que elle, un:a vez que foram satisfeitos os 
reptos ·que S. Ex. nos ·lançou, cumprisse tambem a sua promessa e honre 
o seu compron:.lsso. · 

Appello para a consciencia dos meus l~.onrados collegas, ;para que elles que 
desejam como todos nós, a polltica da pacificação e de treguas ·nas lutas 
fratricidas, a política da concordia e fraternização entre os brasileiros, todos 
coiiNJ.osco offereçam em uma r esistencia efficaz, victoriosa e benemerita 'a 
essa política dos rancores, das· vinganças, das oppressões, a essa política 
dos sitias, das prisões, dos desterros, dos sup-plicios, do morticínio. 

O SR. Bu'ENo BRANDÃo: -E a •Política de V. Ex. é mui suave. 
O SR. MoNIZ SonRÉ: - Que nos empen·hemos nesse n:.omento em uma 

campanha vi·ctoriosa .pela pacifioação do B'l'asil, .que nos oppon.hamos á po-
lítica das trevas contra a luz, da mentira contra a verdade, da força contra 
o direito, i:niquidade contra a justiça do deS!Potismo ·contra a li-berdade. 

Ressis:tamos a esta po-litica de odios incoercíve is e de vinganças insacla-
ves, cuja sêde não se mitiga, nem se aplaca com esta caudal de lagrimas, 
que •brotam diariamente dos olhos de quasi todas as fan:ilias brasileiras, nem 
tambem com e,;ses rios de sangue, que jorram continuamente nos campos de 
batalha, nas desgraçadas guerras fratricidas. 

Srs. Senadores, neste momento de suprema miseria e de amarguras in-
findas, o espírito dos homens, mesmo daquelles que não são mais aferrados 
ás crenças ~·eligiosas, nas suas ansias para uma sorte melhor, volta os olhos 
p·a-ra o céo em busca do amparo em Deus. 

Pois ben:, que todos nós voltemos o nosso espírito para Deus; façamos 
votos fa rvorosos e ardentes vara que essas lagrimas piedosas da mulher •bra-
sileira, e que ·O sangue generoso dos nossos heróes cahindo sobre o sólo n:o-
ralmente pedregoso e resequido da nossa Patria, façam brotar, surgir, crescer 
e desenvolver-se a arvore frondosa da liberdade, :a cuja sombra protectora 
se abrigue finalnlente o Brasil, irradiante para nós a aurora luminosa da 
nossa redempção! 

Tenho dito. (Muito bem; •muito bem). 
0 SR. PRESIDENTE: -Tem a prula'W'a o Sr. Bueno Brandão-. 
O •SR. BUEJNo !BRANDÃo: - Sr. Presidente, como V. Ex. sabe já esta-

mos na .hora da p.rorogação do expedíente, e, por este motivo, não disvonho d() 
tempo indispensavel á resposta que pretendo dar ao discurso do honrado 
Senador pela Bahia. 

Nestas condições, peço a V. ·Ex . ·que me considere inllcripto· para fallar 
no expediente da sessão de am"anhã. 

o SR. PRESIDE I TE:,..~ !Devo communicar a V. Ex. que já se acha inscripto 
para fallar n a ;hora do eXiJ)ediente da sessão de a.marrhã, o Sr . .Senador An-
tonio Massa. 

o SR. BuENo BRA~"DÃO· : - &Sr. Presidente, creio que ·não vosso ser pre-
terido, porquanto a minha inscripção foi solicitada na sessão de hontem. 

o SR .. PRESIDEJNTE: - V. Ex. tem razão; mas o .Sr. Senador Anton!() 
Massa inscreveu-se pelo seu proprio punho . 

o SR. AJ.."'ToNIO MASSA: - Terei muito prazer, Sr . Presidente, em ceder 
a palavra ao nolJre ,senador por Minas Geraes. 

0 SR . BUENO BRAJ\'"DÃ.o: -Muito o-brigado a V .. Ex. 
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SESSÃO DE 3 DE JUINHO 

O Sr . Bueno Brandão : - .Sr. Presidente, o honrado Sena,doi· vela Bahia, 
o 1S.r. Moniz ,Sodr•é, durante quatro sessõ~es. n a ~10ra do expediente, seanp.re 
proroga:da, fez deiTliOTai}a ana lyse do d!i:scurso po~· mim a,q'lJi .prof'e'I1i.do, em 
r-espos.ta âs a:ccu·sações que, da pa:nte da ·honra:da minoria desta Casa do Con-
gre5~u N aci'ona l, formm dinigida:s ao Gove-r>no da Republica. Cabe-me o dever 
de tomar ·em consideração os a~·gumentos por !S . Ex. enu.n.cia:dos '(]la trib'llna, 
e tambem as novas accusações e.ndereçadas ao Sr. Presidente da Republica. 

Sr. Presidente, J:elativamentle :JJo acto ·do Poder Exe cutivo, dem·•eta;ndo o 
esta;da de s itio a té o dia 31 de dezemb.r o d.oste anno, o horn·rudo Serm.dor oc-
cupou dous long;os dias, dua:s Jomgas sessões, procurando refutar os arguJ 
mentos por mim add!lliidos deslta tribuna . 

Pa,re c.e, .Sir . Presidente, que esta. attitude do hom"ado S en.aJék>r depõe em 
favo-r da minha argUJ!l1entaçã<O, t a nto é certo que S. Ex. pnoclllrou l'eforça;r 
as acousações que vtn:ha fazendo apadrin'hando-.se ainda a novos a utores 
não citados e a fa0tos que S. Ex. em seu s diversos a nteriores não. 
referira. Julgando, talvez, ve·riclitante a doutrina que vinha sustentando, 
S. Ex. rebuscou nos Annaes desta Casa do Golngre.s•sc o ·regi&tro dos a.conrt:e-
c.imentos e d~ dis·cu ssõ·es tra.vadaiS ·e'm 1914, a pro,pO'Sito do esrt:a:do dle sitio, 
tai!l>bem, :naquella época deCJretado pelo Pod~- Ex.ecuti;no, na ausencia do 
Oongresso . Gitou ainda em apoio da sua doJu.trina O:J<n.sti<tucionalista:s brasilei-
ros, os nomes dos congt'!eSI>istas <J.Uie vort:aram .contra o projecto que approvava 
os uctos do Poder EL'<:ecutivo e a pailavxa de ·Senadores e Deputad•os que então 
se occuparam da questão. 

Poderia, Sr. Presidente, acom.pamhar o illustre .S•enador !l1J8SI;a;s suas ex-
cavações; po:der.ia tirar dos Annaes, em apoio da. doutirina •que venJho S!UB-
t entando, uma c6.pia de documentos que v iria m deanonsb:a<r que eu ,nãJo estou 
propugnando .por urna d'outrina falsa, nem por princípios que ·possatn ser 
combatidos c;om va:ntagens . Tra;rLa, ao conhecJmento do :Senad'O o luminoso 
parecer da Commissão de Justiça da ·Camara dos D eputados, q ue exuberan-
temente estudou a quootão, ter:minando peJa aJpprovação dos ructos do· Poder 
EJ<Jecutivo de ·eiiitão. Boderia Ie;r trechos do disc urso de pre.clamos e n o·tave.i;; 
juns·con sultos , de roopeitaveis eo.nsUtucionallistas, suff:ra.gandu as: doutr.inas 
que sustoo:to . 

!P-oderia aincla, .Sn: . Pres!id ente, 1'8COI'Il.'·er a-os Annaes U.o prop~·io Senado, 
para le r trechos dos ibril'hamtes àliscur•soo ·que· então J'ru·an1 pro.n.unctiados, no-
tadamente pelos Srs. 'Se nadores Alencar Guimarães e Tavares de L yra , que 
em monumentail oração .discutiu a qouesrt:ãJo ·de modo brilha nte . 

O .SR. A. AZEREDO : - _1\.Jpoiad.o . iRealllnente fod notavcl o discurso do 
Sr. Tavares de L y;ra. 

O SR. JVfONIZ !SoDR!Él: - Mas V . Ex. não estava de a.ccôrdo cQm as dOitt-
t rj.nas de S. Ex., tanto que votou oontra . 

O SR. A. AzEREIDO : - ·E' c·ousa: differ-E!nte . Não oou pGJrtida•ri'O do estadc. 
de sitio, mas entendo que essa m e dlida ê legai! . E na"quelle tempo o dtscurso 
do Sr. Tavares de L ym. impressionou p1'Cfundarrnei!lte o Sienado, ass:m como 
a Nação. 

O !SR. MoNrz SooR:ID: - Mas V .. Ex . p m t estou contra. o e1stado de s itio. 
O SR . A . Azmrnoo: - E' oousa d ifferente . P osso .prote:srt:ar, ma.s achar 

legal o estado de sitio decretado p.clo Sr. P1'esidente da iR.epublica! 
o SIR. PREJSIDEJNTEJ : - Attencã.o ! 
0 SR. B'uEJNO BRANDÃ.O : - 0 di:scUii'SO .do honrado Senruà>or velo 'Rio Gran-

de db Norte ê uma bel1issima. lição de Direito GO:nstitu.cio;nal, que dev~· ser 
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seg>uiida p<>r qua ntos d.esejam h'.ilha;r o verdadeiro calll1~nho que nos condu?.. 
ás :bloas düu:trLnas. 

A o nujl'DJ€U·o de ~ressistas q.ue o nobre Senadoll." :Pela Balüa emumora, 
em a~bono da doutri.n3. que sustenta, eu podia tam.~ d esen;rodar aqui a .!istil. 
de cem Deputadl:ls e b·inta Semrudor.es, que, em votação· tiJJOmii'Il'aJ e snlemne. 
de.ola.Taa:-a,ru. aam a 'l">eSpo·nsabHidade de seus votos·, c01rn a graullde .t·oopo.ns·rubi-
lidaoo de re;presen tanrtes da tna.ção, q'Ue o d.e~eto q'll e emtão se ap~p~rovava obe-
declia, tintei:ra e absolutamente, a c13JI'os dispositivos da .nossa Constituição 

':Mas, S·r. P.-esid.ente, acima de tudo e àe .todos, deixando· de lado toda:; 
essas <Jpiniões pró ou contra as nossas doutrinas, temos a Constituição, t emos 
a Carta de 2.4 d e íevereiro, o nde se achain escriptos, em caracteres indeleveis, 
<>s dispositivoo que TeguJ;a,m os aJQtos do cong.resso. e do P'o'CJ.er E xecutivo, 
ean ;!'elação ao instituto do süio. Por m aiores ,q•ue sejam o,s es:f!otrços do i!o1us -
tt'e ,se.na.dot·, por !mans furte, poa· moruls· brilhante •que seja a sua argum<entação, 
S . Ex. 'Ilão ·poderá. j ámaiis a pagar 'da nossa Constituição .esse diSP'O'Sittivo claro, 
insQiphismavel, .que deve 1-eger e regular a nossa attitude de repnJsenta.nte~ 

da n ação. 
Brus>l:k'L-me i&S<J , Sr. Presidente, para s ustentar a •s ~ninha;s dnut:r:Lnas, quEl 

nã:o são m1nlli:!Js tão sõnwnte, mal$ dessa grande 'l}lffiade de pru·Ia metiJJt=es bra-
sileiros, que invocam esses d ispositivos constitucion aes . · Tudo mais servirá. 
de preta'i:to prura a .sustentação de doutrinas, pall'a dete:rrrün:ar a sua a,ppli-
cab1Udade <>u não- aos· f-acto,s• occorrentes . 

il\fas a qu'estão em s i co ntinúa mtam.glvel. 
A Constituiçã;o .I<'ed·eral c.'<lnfere a o Presidente da !Republica a :1'aculda;de 

de decla:rar o estado d e si,tio n a a'Usen eia do Con g resso e este.ntd~l-o m esmo 
a a lé.m dlO ,perio'd:a d e sua r€\união . 

O .SR. ANTONIO M;ONiiZ: - I sso V . . Jo.,"x. não encomt•ra na Constituição. 
O SR. BuENO BRAiNn.~o: - E Bsa é que é ·a verdaüe, .Sr. Presidente; é a 

ve.rda,deka doutrina. Po'390 suiSten:tal-a sem receio de c1001.testação. 
O SR. ANTONIO MoNrz : - V. Ex. crJ.ão mos;tra , não cita es.s~ di!s;positivo. 
O SR. BuENo B RANDÃO: -Mas, Sr. Presidente, nfro é meu p·ro·po.s.it'o ll!este 

mo.mento acompa:nhar o ~1onrado \Se.nruW.r pela Bahia em sua 'longa traJ,iectOTia 
na dJiscussão dess.e assUJmpto . E ble mais t a.rde sera a.b<>rdai!o; o~ aa,glln1entos 
de 1S . Ex . s'er ão r eS1JlO!ll,didos um a 11il11, não com o .mes·mo brilho, com {L mies-
m a competencia do ill'llstre representante da !Bahia .. . 

0 .S'R. 'MONIZ ;SoDRÉ: -'- Ahi, não llJP,oiado. 
O SR. B uENO BR.4.."1DÃO: - . . . •I)'l'as com a sincerld:a.de de qu~ ju.lga .estar 

c = a verda;de e que externa o 1S'eu .pensamento com a mais abso·louta CO·l'i· 
vtcção . 

Eu sei, &,:-. Presidente, que um illUJStre collega Jtoosso, mais CIOIIllJPeten te 
do q,ue eu (nao apoiaclo), terá que abordar este russum]J'to; S. Ex . fa;l -o-•ha, 
sem ,duvida, com m•aà.s 3milho e m a is c omp.etencia . (Não ap oiados .) 

A m.i•m, Sll'. PresWente, n este JllJ01ne nto, crube to,mar em con sideração 
outros p cmtos do W....~UJ1so tdo h~II'ado 1Senador pela lBah!a . 

i(Jomeçar.ei pelo .protesto qu-e S. Ex. a qui f ez, cm1tra a ce.rusw·a a 1?piica4n. 
a um dos m~g!Ws de publicidaife desta Ca].1!üa.l . O hQn.ra;do Senado.r d eclaa-ou 
n o ~·nicio do seu dloounsJo :CJJUe, como a·ediactor desse orgão d e publial,daQ.e, :res-
peitaria, em todos o~> seus 'terlll1<JS, a sentença IJil'(lferida pelo juiz federal da 
2• Vara de s-ta Cap~tal, que expediu o mandato judicial , afim de que esse 
orgiio viesse d·e novo a cir.cula!I'. Mas .esqueceu-Se· ·S . Ex. q111e a proprla sen- · 
ten ça, que se propunha executar, subordina a circula.;;ão desse orgiio d e pu-
blicidade ã censura 1polic.ia! . 

0 Sn. MONIZ SODJ~: - Lsto me.SI!l1o eu de eolat•ed. 



-405 

O SR. BUENo BRANDÃO: - Sabe V . iEx., Sr. Presidente, sabe o· honrado · 
Sena.d<>r· pela BaJl!ia, ·que é p.rinci.pio corrente em :Direito que, qUJando se reco-
nhe{;e a. a.Lguem ou a .qUJal.quer po.der o uso ·de ·uma. ifacu!dade, esse mesmo 
poder investe-se da condição de ser elle o juiz :e o execu.tol!" dessa fac:uldade. 

O SR. MoNrz SoDRÉ : - V. Ex. ni1o confunda poder disc.reCiionario CQ·m 

0 r,oder a.T'!Jitrario. São, em IX·reilto C'o'llStituci.o.nal, .muito OO.feremtes. 
0 SR'. BUlilNO BR.>IlNDÃO : - 0 juiz federa! da !2• Vara deelta C'a,pãt.al, per-

mittiu a cir.culação desse orgão da imprensa, subordinando-O· á censura, sub-
úl'dinaçã.o essa sem Hmi.tes, pMque .q,uem póde l.imJLt31!" oosa cen-sura é o Podt-"1' 
qt!e vae executar a sE-ntença, () Pod.er depositario .&a á'a.culdaJde q.ue JJhe ·~ re-
conhecida peJo P o.detr J ·udicirurio. 

EJ 'S. Ex. - pe;rrnàtta-me que o (j;iga- si foi s:inuero quando disse que 
obedeceria ás determinações dessa sentença do· .Pooor Juodti•c.iari.o, na :pratica 
J>rocm·ou Hludi!-a. E é facil de .derrron.strar. O .honral'lio Se.nadDir, logo n o se-
g.undo ou tmmeiro dia ·da nova ci:rcuJação, desse jo.rnal, veiu ~ trib-uma leva.ntaJr 
o ;seu )}rotesto . Não era o .p~ro.testo do representante da Bahia, mas, sim, o 
protesto do redaato.r desse jo.r:nal. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Ao contrario; era o protesto de um Senador criti-
c:md;o o crite.rio i.n!justo da oensrn·a. 

O SR. BUENO Ba.o~;."'DÃO: - Não era o protesto do representante da Ba,hi:L, 
do r.apr.esenrtante do po;vo , era o protesto do 1·eda.cta.r. do jornal. 

0 SR. MD'!o.'IZ SOD.Rl1: : -V. Ex. não. tfWJ, razãio ainda. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - S . Ex. leu da t:ritm.na do Senado• 1.llm artigo 

censom·ado l'l, >d:e ·accôrdo con1 a.s p·rer:ogativas dos Senadores e co·m a P•r<Lxe 
seguida nes ta Casa do Congre.s~so, esse a!'tigo- foi publdoado 11110 . D~a-rio do Oon-
uresso e, -consequentem€!Thte, em todos ·O:S jor.na,e-3 q.ue qu.izera.m e puderam 
fazer essa publlicação. 

Ora, S1·. Presii.dente, quem pód.e ler da tribuna do Slenrudo 'Um atrtigo cet.-
surado pela p!OI:icia, embora seja eJle in•nocen.te, dado :mleSillo que a >policia se 
tenha excedido 11a C'ffil.Sura, i;mpieà.in.do a c.i.rculaçã.o de tdéas noV'<lls e mesmn 
de a lgumas idéas uteis, si se .perm.iHe a létura de um a,ntigo nestas condi-
ções, póde tambem fa:zer um jo:r.nal, pó,de ler 0 artigo de f'liiiJ:do, o lDUlgo noti-
ciaria, os wn•nuncJo.s, pôr •em c.i-rculação as iidéas anruis subversivaiS', verdadei-
ros exdtamento.s á re.v<>Jta e esse discurso - .JornaJ. Flal!ado - transcripto 
e •pnbliioado no Dia-?'io do Oong1·esso terá am,pla; circulaçãD no .pail'l, no mundo 
inteiro, fica,ndo assim bu·r.lad.a a .censura •da poldcda, desreSJPeita.da a sen.tenç.a 
que S. Ex. declarou obedecer em todo o seu contexto . 

O SR. !MIGUEL PE •CARVALHo: - Mui•to bem,.. 
O SR. MoNrz ,SoDilli: - V. E:x . está :!\a:Hando ·contra a facruldade dos lDep·u-

tados e Senadores poderem IJ'U;bl!Lcar os seus odiscUI11So~? Sinão é isto, el!es 
po;deriam piar me io de di·sc.urs.oo, em ler topJcos censurados, fazer o seu jo.rnal 
fallado. 

O SR. BUENO 'BnANDÃO: - Esses dismu-sos, p.elo n01sso Regjmento, fiicariam 
subordinados fL oons.u.ra da Mesa. Icto é, do .nosso R.egi;mento, da •nossa lei 
intwoa . 

0 ,SR. ANTONIO MoNrz.: 
0 SR. BUENO BRANDÃO: 

V . Ex. a Gua l·eform ... 't, ma.s 
obed.ie:rwiia . 

Nessa !P'3rte o Regim~n.'tlo é inconstitucional. 
Si é inconstit·ucio11aJ ·O Regimento, .proponha 
ettnJquanto nã.o fõr modificado, d€'Vemos-lhe 

0 SR. MENDONÇA MARTI·Ns: -Apoiado. 
O !Sll. BUENO BP-•I.NoÃo: - As·sim, u.s pa.ginu.s ·do D iat·io ào Congresso serão 

t~a.nsfor.madu.s. em. U!I!l!a .especie de asylo >desses artigos, dess·as notioias qu""· 
~a.o JJO~ndo c11:cu•lar lá if6ra, viriam .pedir agrusaJ!ho ao joi"llal da casa, 'PM'U. 
ser.em d1vulga.das ao grande publico. 
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Vê, pontanto, 0 senado que o hOilTado representante pela Bahia., _l-onge 
de obedeoer ao I>rec.ffito judicranio, é o ,p:rlirneiro que Vlem aqm d&sr.espeltal-o. 

•Felizmente, Sr . :Presidente, a boa doutiüna neste .particular foi susten-
tada p-elo hO<nrado Vice-Presidente do Senad•o . 

o meu -enninente amigo, Sr. A.zer.edo, poz a questão em .seus verdadetros 
termo:;;. E' a.ss1m que .S. E"..c declarou: .. . 

· "O que a Mesa do Senado não póde fa.zer, ou a n'tes, nao. deve 
·fazeT, é vilsar <li-.;cUJrso.s nos qu aes s·ejam d:rucl'Ul!dos ·aJrtigos· de joro11aes 
censurados ·p-ela poLicia." 

E accrescenta S. Ex. 
"A :Mesa do ·Senado não :póde visar discu.reos conteudo tre;:iJ.los 

q.ue a .M.esa da Camara, em sua al.ta deliberação, entendeu que !tlli.o 
deviam . sm· puUyldcados." 

o SR. A. AzEREDO: - E' natUJral. O Senado deve respeito á C~maJra doo· 
Deputados, como a Camarr-a deve ao Senado. 

o SR. !BuENo BRANDÃO : - Inteiramente de aocôrdo com V . Ex. 
E' ponque considero a deUberação da Mesa ;perfeitamente legal e regi-

mental; que tomei a Jdberdade de ler o trec'ho do diisoUJI'/SO· .que V. Ex. proferiu 
nesta Oasa, J'la poucos dias. 

SJr. Pcresidemte, o honrado ·Senado;r ,pela Bahia k-'11 tamben~ na. mesma 
occla;'úão uma .ca:rta-.protesto do :Sr. Dr. Beli-s.al"io Penma contl•a all:'firmaçô:ls 
feitas pelo d:ignissimo magllistrad<o Sr. Dr. Pires e Atl:mq uerq ue em u.ma das 
sessões do .S upr.em,o Tribunal FffieTal. 

Em homenagem a esse illustre representante da mPJgjis'tratura bra~le!:ra, 
•que Q"ecebeu do hon·radJo tS>enado~· vel~ Ba!hla, CDIIIl mandf.esta i•njustiç<,, o epi-
theto de aleivoso, -quando attn:ibuiu ao Sr. Dii" . BeJ.isaJiio Penna d€c-laa-a-ções 
que este diz não terem sido feitas, s•irVlo...me desta o;ppor.tunidade para, sett< 
.,soJ:i.Oitação de quem quer ·que seja, nem mesmo do respei:taveJ e oim.pollu<to :ma-
gistrado, ler UJil1'aJ •Carta por S . Ex. dioró.gida á a-e~l'acção e pul:}li-c.a<la no Jornal 
.(lo ·Commercio desta Ca!pital. 

A carta é a seguinte: 
".Sr. ·redacto.r, justif.Lcand-o perante o Sup;rerrm T.ribu'Ilal, na sessao 

de 25 do ooo,rente a solrtura do S;r. · Dr. Beilisario Penna, autor de 
violento maruifesto piWbHca'<io, quando su;pp·UJilha V'ictorlos0 0 1-ev·amte 
da capital .paulista, disse eu que esse acto era oUin novo testemlliilho 
de que o Governo não s:e .prevalecda do sitio :paTa exer-cer v;ingança.s 
e pocseguiçõ'es; pois que, .s·em at<tenção ao aggravo rece~bido, Jogu 
restltuira á liberdade o IDr . PiElil1!11a, desde que obtivéra a mgurança 
de qll!e ·S. S. não tomarda parte no movimento sed!tc~oso, não se en-
volverda em .cons]J'irações, motins e ~·evoltas, <e assim deixava de ser 
um ele;rnento perdgoso á ardem publiica..· 

Foi a informação que tive: é a verdade, que aff.i•rmo . Toct.o a 
mundo e!Stá vendo que 'llão podia ter sido d~ outra fôrma e só um 
insen.,;:ato v.erla ;n1SSI:> uma injunia. 

O Sr. Dr. Éelisal'lio .Penna, entretanto, !Por se nã.o conf.undir com 
os que vivem a ala;rdear de publliüo vrulentrlas e independencia e em 
particular assedia.m os governantes com pedidos de p.rotestos de obe-
diencia, sentiu-se of.fendido e !intimou-me a uma retratação formal. 

A carta de S. S . é de 26, te ifoi entregue JPelo Com·eio a 27, se 
merecesse r esposta, .n ão podia estaT ;res.pondida a 128, ·quando S. Ex. 
se :resolveu a ,puibHcal-a. Exige o Sr. Dr. Penna que· eu me retrate 
em publico e razo, declaTando -que fui mal informado; que ene nãn 
foi solto pela i!tltercessão de prurentes e ami·g'os; que ninguem assu-
mdu com.prom!isso de que eHe obedeclmia ás leis, abstendo-se doe actos 
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criminosos, que o Governo .não .recebeu a :promessa de que S. S. nã;o 
con-sp.iTarfa contra a,s instituições, e a-ntes, teve a · declaração e esta. 
oe.r.to (],e {lue o J)r • . Pe:p.n:<t. to:ma.rá parte em todos· os motins e re-
be!Liões; em reS/Uiill!O - o Dr. BeUsario ·Penna volta a ser .um per1g-oso 
inimigo -da ordem. 

· Eu continuo a confiar nos meus infonmantes, m.a.s como tod= 
estas co usas hão; P,e ser dita,s por conta e ~'isco do S.r . Dr . Pe-runa 
seja feita a s~w vontade . De V. S. Pre·sd•. Admr• .. e .Am• . .Qbrig• . 
- A. Pi·res e Albuq?tm·que". 

Estando, .poo:tanto, na,s .paginas do Diar·io do Oong1·esso a car-ta do 
nr: Penna, é j lJ\Sto •que a:hi figu.re tambem a resposta do ~onr3Jd:o .ma.g;istrado . 

. o SR. ANTONIO- MONtZ :. - E' a ~·nsiruuação• para que ·seja novannente presó 
·o ·Dr. Belisario P€onna . 

o· SR. BUENO 'BRANDÃO: - Não sei ,por tque V. Ex. affirma isso. Ha' jd. 
.aJg;um tempo que o D~·. Belisa:rio P enna se acha em liberdade, e até hoje 
não sofJ.reu nenhum vexa·me. 

Sr . Presidente, ·CihegailliOs ao momento· em que devemos toma:r na.' devida. 
consideração as prova,s apvesentada,s pelo honra-do :Senado.r pela Bahia, e ·que 
no conceito de S . Ex . .são a .d~onstnação cabal, ·inSo:I>hismavel de qae tudo 
quanto alffir:mára, relativannen<te aos actos deshu.manos e ,banbaros commettl-
·dos .pe-Jos agentes do lJOder 'PIUJbHco, é uma ver.d:a.de i:ncO'ntestavel . 

. Fa>Jla S. Ex. em pr.o.vas·, e de ma.· Jll!Uitors di·ajs ' rque vem aeclar.ancto ali 
Sena-do e ao .p~z .que da tribuna desta Ca.sa conseguirá convencer a;o humll-
~e Senador que, neste m omento, oc10upa a attenção·do .Senado, de que e1le fôra 
um leviano, 8!0 af.fi.rmar que as allegações de ·,s. Ex. não cr>.o.deri3iJ::Úi ser pro-
vadas. •E assim, .S. Ex . o conf.unuiria com aquel.les .que -não- teeni a.mor á 
verdade, por haver •dec.Jarado desta .tribuna que o Gov-erJW da Rep·ubllca, que 
·OS seus agentes immediatos, -oo responsaveis, erntim, .pela execução das ordens 
emanadas das a,utoridades co-mpetentes têm ·p-roceàiuo, em relação aos presos 
,politicos, em virtude do estado de .sitio, com benignidade, com hwnanidade. 

S. Ex., o hoa:trado Senador pela Ba:hia, em duas loJ:1gas -sessões·, _aesen~ 
rolou di'a.nte do Senado a narrativa de scena,s v-erdadei.r a.men<te dantescas, que 
certannente levariam a COlll11).Ôção e as lag:rimas aos olho.s dos ru:;sistem:'-"'• 
&1 porventura S. Ex. !falla,sse em uma cidade do tntenior do paiz, perante 
um co.rpo de jura-dos, que facilmente se commove cont a -el.oquencia e com 
.as pro:prias lag-rimas do defensür. · · · 

O .SR. ·Momz SODRÊ: __:__E V. Ex. ;não se ·commoveu? 
O SR. Bumio BkA.l'<DÃo: - Confesso que não, e direi porqu,. 
O hmi..rado· Senador .pel-a Bahia esquece.u-se de que ·estava fallaJ:!do .perante 

uma assembléa illustrada; que se dirigia a jÜustres co!legas. nosso.s, lentre 08 
{luaes se contam ma,gistrados, juizes, advoga.dos, emfim, cidauãos que conhe-
cem as nossas leis e os hO!Inens 'rque nos governam, e que .por isso sa,bem 
-como esses repTesentantes do pod~r ag-em no . cumprLm~nto dos seus d-e-
veres. 

·& S . Ex .. estdvesse .pati·.octn.ando UJJnia. causa p e·rMJ.te tilli j.ury da ;roça, eu 
·daria parabens ao honra-do Senador ::pela Bahia, ·Porque .certamente S. Ex. 
-obteria os votos una.nimes dos juizes populares em !favor · dessa cau5Zl. . 

i:Ma,s, aq.ud, nã.o. O .Senwdo precisa -ser convencido Por outra f6Tma; o 
Senado não se oommove com a J.eitura de pagüna,s· escripta\s · e dactylographa-
das, até por estra,n.gekos. O Senllido sé ·.póde se commover e deld.berar diante 
ue {provas, mas .pr.ovas juridica.s e cÕncludentes.. · · 

O SR. MONIZ ·SOD!Úl: - V . Ex. se referiu a cartas dactylog;ra,phailas? 
O SR. BUENO BRANDÃO: -' V. Ex. àtsse .que a · carta era tão mal esclripta. 
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qüe a tin)1a mandad'O dactylographar. Não conheÇo o o.riginal dessa cart11 ... 
:Vi -üra,s de ·papel escripta;s, nada :mais. 

O SR. MONIZ 1SODRÉ: - Faldz;mente, V. Ex. ,nã.o ~oude ver as assign~t

tu!·as. 
O SR. BuENO BRANDÃO: -V. Ex. s·u.ppõe que eu seja um delator? (Pau. 

sa.) Eu suu um home-m leal, eu ;não sou 1llll1. delator;- V. Ex. ê que está na. 
obrigação de dizer ao ISenado a origem des-sas provas. 

O ISR. MoNIZ ISODP.É: - V. Ex. entende que ser delato1· é ·uma injurt<.t,. 
:portanto, V. Ex. está CIOndemnando evidentemente o Governo, que QJõ·e a 
premio a delação. 

O SR. (BuENo BRANDÃO: - Eu não estou condemnand.o, estou expondo v 
meu modo de ~ntir. lEu não sou governo; sou Senadbr e como - Senadm· 
J)ão delato. Mas si i-asse au-toridade e Q'econ'hecesse que de uma affirmação 
min•ha viria o belll para a m~nha iPatria, eu a lfaria. Como Senador, porem, 
nã.'O !fa;rei, mas V. iiDx ~ est<á. na obriga;çãci de vir tra;zer aos seus coll>egas e ao 
pai:zJ a .origem dessas missivas que iinpropriamente classifica de .provas·. 

O •S'R. MbNrz SODRÉ: - v. Ex. queria que· servisse de ins>tvUITIJento ·paa·a 
~aoiar -adi-as i-ncoercíveis? 

O SR. BUENO BRANDÃO: -E' a escapatoria! O avgl.l!l11.ento n ão collie nen • 
. está cr1a · altura. ".era sua intelligencia. 

Sr. J?resd.dente, o bonrado S'enador é prof~r de IDireiM, é emerito_ ao-
vogado de modo que a S. Ex. não devem ser extranhas as nossas formas 
:processuaes. 

Quando a l·guem affi.n.na que vem provaa.· um facto, essa prova deve se<·. 
exhibida, !deve -ser con c1udente. 

O ISR. ARISTIDES RocHA: Com a aggravante de que S. Ex. disse :qu., 
a prova era documentai!. 

O SR. BUElNo BRANDÃo: Mas assim não .procedeu 0 honrado Senador. 
Confesso, Sr. Presidente, .que durante muitos dias aguardei estas fonnt -· 

daveis provas; >CQnfesso a V. __ .Ex. que toda vez que via o ilLustre Senadw :pela. 
Bahia terminar .o seu discurso, adiando para o dia segllJÍnte a exh1b1ção dessa. 
provas, voltava para casa ... 

0 SR. MONIZ iSOD~: - Eu não as tinha ... 
O .SR. BuENo BRANDÃO: - ... acabrunhado e era uma a:J.oite mal dormida,. 

cheia de !Pesadelos. 
Por acaso vivia eu em um paiz em que o Govemo ·oonsente e mand;L 

ap,p!icar tão graves SUJP.Piicios a .pobr.es :r:>·re-saa políticos?! (Pausa.) 
Esta ·duvida assaltava o meu es:P'irito continuamente. Só ho.ntem; pud·~ 

jlormi-r tranquillo e socegado. E tina1a razão p-ara isto, porque o nol>re. Senad<O'l' , 
càm a sua eloquencia .mascuJa, com a sua intell.igeDJC1a admdra.vel, com a 
pro:l'icienda que todos lhe reconhecemos, leu da otrtlJ.una do ISenado seis ca1'-
ta.s, cartas que não direi que sejam falsas. 

O SR. MONrz SoDRÉ: - Nem é bom falar nisto. 
O SR. BUENO BRANDÃo: ~ Mas si S. Ex. fal'lou, porque eu cr1ão posso 

fallar? (Pausa.) 
O SR. MONIZ Somre: - Não é bo;m fallar vovque traz u.m:a série de 

idéas .•. 
O SR. BUENO BRAJ;."DÃO: - Posso fal.Jar em cartas failsas, e posso, de f1·ontG 

erguida. Da .tribuna da Camm·a dos Deputados levantei o meu protesto con-
tra a infamia das cartas falsas . · 

O ,SR. A. AzEREOO: -Não foi só V. Ex. 
O SR. BUENO BRANDÃO; - Graças a Deus! O ,protesto• foi gerai e vehe-· 

mente, mas o primeiro a .protestar if,ui eu. 
,1 .. Mas, Sr , Presidente, S. Ex. leu seis carta;s, entre ellas .uma de um es-· 
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i rangeiro, talvez de um .r.epudiado de sua pro.pria ten·a, que se per.mitUu a 
a udácia de clas.sdficar de modo deprimente os homens e as cousas do Brasil: 
.E' .S . Ex. -- contrista-me dizel-o - representante da .no'bre e gLoriosa Bahi~ 
'com a Tesponoo,bilidade do seu nome, facilita a div.ulgação desses conceito;, 
que affectam a nossa J::lonra de !POVO :livre e liberal. 

0 SR. MONIZ iSODrup: -E V. !Ex. prova que sãD f·alsas? 
O SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex. quer inverter o;s termos do .proc·esso. 

·Que-m accusa, prDva. V . Ex. ifoi quem accusou; cor,re-J.he a obrigação de 
pPova;r. 

o' 1SR. MONIZ So.D.RÉJ: - E V. Ex. nunca traz [p·rovas da maledicencta? 
O SR. BuENo BRANDÃO: - Hei de <trazer, contra Ds maledicentes. O honra-

<'lo >Senador não se impaci-ente por1q:ue as .provas hão de chegar . 
LMas, eu dizia, que o honradD 1Senador, que é profess.or, creio .q.ue. da ca-

deira de Direito Cr-iminal, advogado di.sitincto, deve lern:hra.r-se de que não 
·estâ. deante de uma assembléa de ignorantes - o unico ign~·amte aqui sou eu. 
(não apoiados). . . · 

o SR. A. AzEREOO: - V. Ex . eostá dando .provas do contrario. 
O SR. BuENo BRANDÃO: - ... mas deante de homens cultos. Está illa obri-

gação de pr<ova.r as S'Uas affir<mações, desempen·hando...se dD co·mpromi:SISo que 
assumiu .perante :o iSenauo. 

E como S. Ex. pretende ter se desempenhado desse COllliP·romi&SO? 
Com a leitm·a de cartas sem assignat:ura e de proc.edencia ignorada? 
IS . Ex. não traz depoimentos escz,ip.tos, com as :f1orma1idades extrínsecas 

e intr!nsecas .para poder ser acreditado e nem .s:iquer dá os nomes das ![Jes-
·scas que o informaram. Todas essas imO!rmações ;podem ter valor ex:cepcio-
l!lal, desde que possamos conhecer a sua origem, sruber de o·nde emanaram, si 
as pessoas que esc.r.everam ou a.ssdg.naram essas cartas teem a integridad~ 

moral neoessa.ria ;para merecer credito. 
O SR. MONIZ SoDRÉ: - No caso ;presente basta a verifi-cação dos factos. 

E V. Ex. tem nas mãos os meios para justificai-os. 
0 SR. BUEJNO f3RANDÃ0; - Não me co1n;pete Verificar. 
0 &. ,]\{ONIZ SODP.;É: - Vam10s nós todos lá. 
O SR. BUENO [BRANDÃO : - (Não vamos inverter O<S termos da questão. o 

:r.obre Senador accusou; deve documentar sua acousação. Não St< apresse, 
V. Ex. Eu irei em seu auxilio . Toma;rei sobre mim esse encargo . 

o SR. MONIZ SOD~: - Convido-o a irmos juntos verif'iaar esses tactos. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Eu não o ·posso convidar·, ma;s o Governo com 

certeza ;permiÜirá que o h001rado !Senador :l'aça as necessarias investigações. 
O S'R. !J.\!IONIZ SODRÉ: - Quer.o o test€1m!unho .pessoail de V. Ex. 
0 SR. BuENO BRANDÃO; . - Nãio é preciso. 
[Mas, ,sr. Presidente, o honrado: Senador com. os seus apartes, mão me aeu-

viará da linha que me ttracei. 
O SR. MuNIZ ;SoDRÉ: - (Não era -essa a minha intençã.o . 
0 SR. \BUEJNO BRANDÃO; - .. . PrOISeguirci. 
O honrado Senado.r leu seis cantas. E u as :tenho aqui !llnno,tadas e ellas 

serão, op.portunarnente, analysadas . Ag1ora quero 31Pena.s verificar a sua ex-
.pressão ·como argumento. Direi que .não são depoimentos, :po·rque narram 
fa:ctos antigos, presentes, , futuro.s e até divagam; faliam, de tudo, citam 
Castro . .Alves - e tantos outrns poetas que nós admiránnos outr'ora e hoJe 
'lemos com prazer e saudade. 

Quem subscreve essas ca.rtas? (pausa.) Ningu;!1m. 
O honrado Senador assume a responsabilidade d.o que el1as dizem 'r 
O SR. MONIZ SODRiÉl: - De algumas dellas e de quasi tudo o que .es!á 

·e~crlpto, assumo. 
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o .SR. BuENO BRANDÃO: ~ O testemun'ho infundado, da -parte acc111sadora~ 
em direito, não constitue prova. 

O SR. •MONIZ SoliRÉ: -Convido a V . Ex. a tr comirnigo verificar a verda-
de ·dos factos. 

O SR. BUENo BRAl\"DÃO: - O honrado Senador a.ffimna e eu nego. Quero 
exa.IninaJI" a questão com as pro·vas. Eu -di·Sse que o honrado Senadü.r não· 
apresentou o d-epoimento de t estem-unha, logo a prova nãü é testemunfrlrul. 

:Será documental essa prov1t? Tamhem não. · 
iP.or acaso haverá alguem q-ue aCII'edite e;m. tiras de i!)apel sem assd.gnatura, 

ê..<:.eripta iPOT A, B ou C cidadãos muito i1lustres, .mas desco.n.hecidüs, pa ra que. 
possam ser elevadas á catégO'I'ia de documentos? (Pausa.) 

Não ha quem affi.rme semelhante heresia. · Tiras· de .papel escriptas, n!G-
se conhecendo o ·nome do signatari-o, não se sabendo onde reside ou se effa-,_ 
ctivamente vive não podem E'Ín nenhum juizo ou tribunal politico ou judiC>ia- . 
Tio, ser elevadas a catego-ria de prova.s. Não existe, pois pr.ova documental• 
nem testemunhal. 

Haverá prova circum•sta ncial? (Pausa. J 
0 SR. 'M:ONIZ 'SODJÜJ: - Tambem não ... 
O SR. BUENO BRANDÃO: - A l}roova 0ircumstancial é a prova das provae, .. 

no dizer dos criminallistas, é a melhor de todrus. Essa tamibetm :riã'O existe. 
O SR. MoNtz :SOD:a!É: -Eu garanto que V. E x. vae-se. aJl'repender de· t'lr-

levado a •questão para este terren o. · 
O •SR. BUENO BRANDIÃO: - Não me arrenpen derei, pü!'Q'Ile é faciJ de de-

monstrar que tambem não exilste prova dessa n aJtureza . 
Assim, :Sr . Pres-idente, o honradü Senador pela Bahia nãJo e~hibiu PT"va., 

alguma . 
No c<aso que examinamos a 'prova circumstanciada, si a ella quizemnos. 

recorrer, é em favor dos acc-usados. (Pausa . ) S . Ex . ruccUJS'Ou altos fun ccio-
narios publicos, -chefes de repartição, mHiotares de terra e mar, magistrados, 
homens que têm a seu favor a ~presumpção de serem honestos e fieis executo--
res da lei, e que seriam· incapazes de tolerar ou pemnittir actos deshuananos. 

O tSIR. MoNIZ SODil:É: - E' bom que V . ·Ex. fil.ça de publico essa censura.. 
0 .SR. ANTONIO iMASSA: -Onde está a denS'11ra? 
O S:R. MoNIZ SoD~: - As declarações de S. tEx. resultam em censura 

aos !funocionarios do Governo . · 
O SR. ANTONIO Momz: - E' a m·ais formal c,ondemnação ao seu proce-

dimento. 
O SR. BuENo BRANDÃo: - Eu estou· negando: acho, sinceramente, que ne-

nhuma das autóridades visadas opor S. Ex. seria crupaz de tolerar oU: 
siq'l!er permi~tir que o mais leve desses c rimes fosse commelttido. 

O SR. MPNIZ Somw: -E' bom que isso OO'llste do discu.rso de V. Ex • 
. o .SR. BUENo BRANDÃO : - Constará e V. iEx: •. ha de lêr. Isto é apenas uma . 

.imopugnação ás allegaçõ'es de V. Ex., o processo ainda está na pr~meira phase. 
:Portanto, contiLnuo a affirma.r: o !hon rado Senador pela Bahia não trouxe 
provas; _apenas fez additame-ntos ao libello, a queixa. O que s. 'Ex, disse·· 
nesses longos dias, Br . Pr.esidente, nãü !foi mais de que. um• reforço ás a.cclllSl-
ções feitas. Foi um additamento, S . · Ex. nã.o sa·hiu até este momento do- '· 
ter.reno , das divagaçõe!\, do terreJJ.o d;LS ,Ifhantasias e continua ainda a pha.n- · 
ta.sia.r. Eu tenho o dir-eito, portanto, de dizer q_ue o honrado S·enaoor pela-
BaJhia ·nãü adeantou um passo siqu.er na questãü . Si S. Ex., na primeira :paa.-te 
do seu d~scurso anterior, fez acc·usações, S·. IEx- assumiu a responsabilidade-
dos seus ructos. Fez acouea.ções em seu 1110me individual, como representante 
do p~z, embora fossem vagas, Indefinidas e im •precisas. •Na . segunda .parte,:·· 
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não, ·porque S. Ex. ·não as IeZ com a sua responsabilidade pessoal; ·leu algu-
mas tiras que denominou de docume ntos, servindo-se de!Jlas para Teforça.r 
seus a ta ques ao Governo e ao ·poder P'Ublico. · 

?or tanoo; não sahimos ainda do inicio da questão. ·· E s tamos na ,phase 
prepa.ro.toria. A .petição d e S. Ex. deverá ser recebida em termos . 

Tudo quanto S. E-x. di·sse até este momento só póde se.r recebido .como 
alleg~ções ,' como começo de process•o. Continua na obrigaç:ão de trazer ao Se-
nado e a o paiz as provas do que ailega . 

.Não póde , .portam to, .S. ·Ex . affirmar, como affirn:wu, que trouxe ao Se-
na.do .provas completas de tudo quaruto havia dito. P oderá fa.zel-o mais tarde, 
mas atê agora não o lfez. 

Além da1s ·Clartas já celebres neste momento, .S. Ex. leu umas in.stru.oçbe"' 
baixadas pelo Sr . gene.r al Carlos Arlindo, que S. Ex., aliã,s, com toda a jus-
tiça, cla.s.sificou de iUustre officia l. S. Ex. citou algum as dessas instrucções ... 

O SR . .MoNrz SOriP.É: - São apoc.ryp'has! 
O SR. B T!ENo BRANDÃO: - Não são apoory.phas. SãJo verdadeiras. S. Ex. 

leu alguns artigos dessas i·nstrucçõ·es~ leu-as comiDJentou-as á sua feição, par't 
desse do-cumento, qu e não é sinão uma defesa do· illustre genera l Carlos Ar-
lindo, tirar concl'll.Sões desfavoraveis a esse ·brav·o militar. 

Começare i pelo artigo 1° lido por S. Ex. e .por .S . Ex. commentado . 
D iz o art. 1 o: 
" O -~:Pficial commandante do destacamento fica responsavel pela vigilancia 

do preso, que deve ser feita com o ma..'C.imo Tigo·r! " 
Ora, da:hi tira S. Ex. essa illação: "Não de gTande rigor, mas um trata-

mento com o ·maximo rigor" • 
.Si o general manda estabelecer uma vigilancia com o maximo rigor, oomo 

pôde o honrado S enador con cluir da hi que esse maximo rigor quer dizer 
utratam{3nto,,_ com o ?naxi??W rigor.u 

Diz ainda o honrado Senador commentando o outro =tlgo: 
"Art.- 9.0 NãJO. é permittida quarquer co-n·.espondencia, devendo o o:tlticlal 

apprehender a ·q.ue a ppare·cer e remettê!t' a este commando as que forem de 
natureza sediciosa ou contenham inf<>rmações .que nã o· devam ser divulgadas. " 

Quererá pm·ventura S. Ex . , q·ue em uma pr isão politica se permitta a. 
remessa de correspondencia nesses tei'iiru)IS? (Pausa.) Aqui s6 se impede ~ 
entrega da correspondencia que fõ:r de naJtureza sediciosa ou que contenha 
lnfo1'mações q tie não d<>.vem ser divulgadas. 

O SR. ·MONIZ SODRÉ: - ·Não diz isso. 
O SR. B m lNo BRANDÃO: - Está aqui. E stoÜ lendo o seu disour so publica- . 

do no Oorreio da Manhã. 
O S R. MoNrz Som!.É: - ·Correspondencia de qualquer especJ.e . 
iO SR. BUENO BRANÃO : - · E' do arot. .g,• . Es·tá· subordinada· ao !final do at· .. 

. tigo. " Não é pérmittida quaJ.quer ·correspondenc.ia, d-evendo o of!icial appro-
hé'nàer a que ap.parecer e remetter a este ·comma ndo as que forem de n atur9ila 
sediciosa ou contenhaun informações .que não- de vam ser divulgadas". 
· As c:orresponde ncias s ruhei:n da a:misão e transitam pelos gabinetes dos· dJ.. 
rector eiS; não ha franquia •nem pód.e haver . 

O SR. MoNiz ,SODRÉ : - lE V. Ex. approv.a e defend-e' esse acto·? 
O SR. BuENO BRANDÃO: - E·stou defendendo. A questão é de factos . ...., 

situação em que nos adhamos é a .de· estado de sitio ,. com .a s.uspelllSão da9 
garantias <:onstitumonaes e os seu\S respectivos effeltoo. 

·Naturalmente, de-fendo o estado de sitio com todas a S' suas consequen .. 
cias, e em toda a sua e xtensãJo . 

O SR. lPRESIDElN'rE: - Observo ao noqre !SenadoT que está termi.na.da a 
hora destinada ao expediente. 
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O .SR. BuENO BRANDÃO: - Sr. Presidente, peç;o a V. Ex. a bondade <1<~
con;sultar o Se·nado sobre .si •me .concede pe!.o menos 15 minutos de proro-
gação. 

O SR. PRESIDENTE: -O Sr. Senador Bueno Brandão requer a prorogação 
da ·hGra do expediente p .or 1'5 minutos. 

Os senhores que appr.ovam o requerimento queiram levantar-se. (Pcttt.sa.} 
1Foi approvado. Co.ntinü-a com a .palavra o Sr . .Senador Bueno Brandiíb. 
O 1SR. BuENo BRANDÃO: (contVn.u.ando) - Sr. !President.e, as instrucções 

do .Sr. ·Carlos Arlindo ... 
O .SR. A . AzEREDO: - O general Carlos Arlindo não ê absolutamente Ullt 

homem violento, mas boim e dig11o ... 
O SR. MDNIZ .SooRE: - Quanto mais si não o !Dosse. 
O SR. A. AZEREDO: - ... . pelo seu prussado. 
O SR . .MDNiz 1SODRÉ: - Não contesto. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - . . .'publicadas e mandadas applical:', que !oram 

aqui trazidas ·como argumento max1mo para de todo confundir o humilde 1'!>-
presenta.nte de Minas Geraes, só podem ser consideradas como a demo.nstra.-
ção brilhante com que esse distincto official elo nosso Exercito soube cumprir 
o ,seu dever. 

O Se-nado sabe .quem ê o ,general Carlos Ar1lndo? (Pausa.) 
Sabe, •Sem duvida . E' um militar distinctissimo, que ainda agora.,, 
Q SR. A. AZEREDO: - Foi prollllOvíido pelas provas dadas nas manobras dt~ 

Rio Grande do Sul. 
O .SR. BUENO BRANn-io: - ... quando rebentou a revolta em •S. Paulo, 

S. Ex . , pôde-se dizer, concoxreu efficaz, efficientemente lJara q:ue ella não 
trium.phasse. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI : - Apoiado, ê exacto. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - .l\filitar, sabe cumprir o seu dever. Tem i·nicia-

tiva, sabe ser um militar moderno. S. Ex. se ac'hava fóra da capital de São 
P a ulo, creio que em inspecção ao.s quarteis. Dirigia-se para Go·yaz, quando 
soube ·que parte da. guarnição federal e ,parte da policia estadual de São· Paulo 
tln'ha se revoltado, e estava fazendo pressão sabre o Governo local, que querh 
depôr ou aprision=. 

Esse otfJ.c.ial, .comprehendendo a gravidade da situação e do momento, 
não hesitou; oum,priu. o seu dever: ~·egressou ao seu quartel. .. 

0 ISR. CARLOS CAVALCANTI : - ®spontaneamente. 
O SR. BlJENO BRANDÃO: - ... espontaneamente, camo bem diz o honrado 

Senador ,pelo Paraná; ai'l'eba.nhou as forças que poude arrebanhar, entrou em 
S. !Paulo e foi prestar os seus servioos á legalidade e á ordem, collocando-s<l 
ao lado dos seus companhei·ros que lutavam ·aontra os mashorq.ueirQs, qu~ 
entregav3Jm a bella capital de S. Paulo ao saque e â [li1b:agem . 

O .SR. MIGUEL DE CARVALHO: - iDa.hi o seu crime; da'hi a má rvontade con-
trà. elle. 

O •SR. BUENo BRANDÃo: - Dahi, Sr. Presidente, a má vontade contra essu 
general; dahi, o juizo desta.vora vel que S. Ex., 0 Sr. Senador pela Bahia, 
fez do General Carlos Arlindo. 

O .SR. MoNiz SoDRÉ: - Responderei a V. Ex. 
O .SR. BUENo BRANDÃo: - Pois bem, ê um ·homem nestas con,dições, qu<> 

salva o vaiz da mas,horca, que sacrifica sua vida pela Patria; valente nos 
combates, generoso nos seus actos (apoiados), ê esse homem que manda fu· 
zilar ou que autoriza ,fuzilamentos? (Pausa). 

~Ias como autoriza fuzilamentos? Em que dobras da consciencia hum~-
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na pôde existir esse longínquo :pensamento de que o General Carlos ,_o\.rJlndo 
tenha autorizado o fuziamento de detentos? Onde está isso? 

No entlilnto, o honrado Senador pela Bahia, lendo esses documentos, qU'> 
vinham demolir as minhas affirmativas, disse que o General Carlos Ar-
lindo tinha autorizado o fuzilamento de detentos! 

O SR. A. AzEREDO: - E' a maior das injustiças, porque o Sr. General 
Carlos Arlindo seria inca paz de autorizar o !fuzilamento de. um desses detentos. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: -Mas eu não disse isso. Leia V. Ex. o meu discur-
so. Declarei •que as instrucções autorizavam o fuzilamento; não affirmei qu~ 
era intenção do General Carlos Arlindo mandar fuzilar alguns delles. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Ainda bem; já consegui alguma causa . Mas, 
nem nas intenções, nem nas entrelinhas pôde-se descobrir siquer a ins.inuação 
a essa medida extrema. 

Só a boa vontade do honrado· Senador pela Bahia em accusar é que pôde 
descobrir semelha nte autorização. 

O SR. MoNiz ISoDRÉ: - V . Ex. esllá .fazendo uma defesa que é a maior 
aoousação que se poderia fazer aqui no S enado . 

O SR. 'BUENo BRANDÃo : - Pe·rdoe-me V. Ex.; é e que posso fazer. Em 
outra occasião ,pedi.rel o auxilio do ihonrado ·Senador pela Bahia. 

O ISR. IMoNiz SoDrul:: - V. Ex. estJá nos fornecendo maiores elementos 
que todas as cartas verdadeiras que li neste recinto. 

O ISR. BUENo BRANDÃo: - Não me arreceio disso, porque o Governo está 
confiante na legalildade e na justiça de seus actos. 

O ISR. MoNiz 'SoDRÉ: - .Agora, fallarei servindo-me das proprias pala-
vras de. V . Ex. 

O ISR. BuENo BRANDÃo: -V. Ex . poderá fazel-o como já o t-em feito in-
numeras vezes, :procurando torcer o meu :pemsamento. 

Diz S. Ex.: 
"No caso de algum acto de grave desrespeito, o commandante 

do destacãimento empregará os meios de repressão ao seu alcance'' . 
Ha 'Ilas ins.trucções um outro arttgo que 1diz ·que na parte omissa os ·exe-

cutores deverão seguir as normas geraes estabeiecidas. 
Ora, aqui não ·ha .nada de omisso, fPOis está redigido· em termos muito c la-

ros. A'Penas o Sr. General Carlos Arlindo autoriza, "no caso de algum acto 
de grave desrespeito, o commandante do ldestacamento empregará os meios 
de repressão ao seu al·cance". !Esses meios de repressão. ao seu a lcance não 
autorizam o fuzilamento, pois dessas instrucções se deprehende que se al-
gum detento se ma:ntiver indisciplinado, o commaruõante do .destacamento em-
pregará a força e nada mais. Portanto , as instrucções em, seu artigo s• não 
mamdam !fuzilar nem m atar. 

Fica, assim, destruido este a·rgumanto do honrado Senador pela Bahia, 
quando affirma que este Governo despotico, deshumano e sem alma, mandou 
que os seus agentes autorizassem fuzilamentos de :presos rpolit1cos. 

tS1·. Presidente, deste facto, que é culminante, desse argumento, que é 
o principal, ·podemos tirar a illação do que foram os outros augumentos de 
S. Ex . , pa:ra julgar da sinceridade do honrado Senador. 

O SR. MoNiz oSoDRÉ: - Como nós julgamos da stnceridade com que 
V. Ex., está defendendo o Governo . 

O SR. 'B'UENo BRANDÃo: - Não vae nisto desrespeito ao honrado Sena-
dor pela Bruhia, mas chega-se a não acreditar, m esmo, na . sinceridade de 
S . Ex. 

l?ois é possi!Vel que S. Ex., homem intelligente, culto, que todo o Senado 
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x:espeita e considera; pois ê possível que um homem nestas condições de equl• 
librio moral possa trazer accusações tão graves sem o mais . leve indicio de 
provas, para - peço que me perdoe o termo - enxo•valhar toda essa gente 
accusada por S. Ex. como coomivente e mandante 'destes innominaveis cri· 
mes ·que o p01·t~~g~tez seu informante nos • relata? 

Não ê possível. Ninguem a,credita que o honrado . ·Senador .tenha fallado 
sinceramente ... 

O ·Sa. MoNrz :SoDRÉ: - ~· o que acontece comnosco. Ninguem acredita na. 
sinceridade com ·que V , Ex. de<fende o Governo. 

O >SR. BUENo 'BRAl\'DÃo : ·_ .. , para honra do Seno.do ·e para honra do 
Brasil. 

E' possível -que um ,repr-esentante da Nação se· ~ossa · deixar levar por 
paixões políticas, deixar-se conduzir mesmo pelas suas idéas extremadas, mas 
não poderá nunca permittir que seu paiz· seja enxovalhado, que seus homem 
publicas sejam detratados, ,que os representantes do Governo sejam apontado5. 
ao mundo inteiro como uma C<Lfila de assassinos. Não! Não o póde ;fazer: · 

0 SR. FERNANDES LIMA; - il\![uito ·Qem. 
O SR. BUENo BRANDÃo; ·- •S. Ex • .não fallou com .sinceridade; IS . . Ex. dei· 

xou-se levar !l)elos .impulsos da sua paixão .partidaria e as paixões levadas ao 
extremo da .viole.ncia obscurecem os sentimentos e a razão. 

Disse ·S . Ex. que não me commovi com · a narrativa dos !factos .. : 
O SR. MoNIZ iSoDRÉ: -Eu .não di-sse; quém disse foi S. · Ex. 
O ·SR. BUENo B!lANDÃo; - V. Ex. disse primeiro. Eu disse ·que ·a cpm, 

moção não abala a minha razão. 
·Eu :possuo, em a lto grão, os sentimentos de justiça e de caridade . christa. 

e se me -deixasse guiar pelos impulsos desses sentim-entos, .que me orgulho do 
possuir, •ha muito tempo, se tivesse o •poder de fazel-o, as portas de todas as 
·prisões estariam abertas . 

Dos meus labios· só !POderia sahir a palavra - perdão. Mas nós, homem 
publicas, que vivemos em uma sociedade -organizada, na defesa reciproca doa 
direitos, não podemos -nos levar pelo c oração, mas dev-emo-nos guiar pel<o. 
razão, !prindpalmente pela razão . Os effeitos .dos sentimentos affectivos que 
podem favo·recer ao irudividuo, pod-em causar m aior d;:t.mno á sociedade e nó~ 
aqui estamos na defesa ·da sociedade (apoiados), estamos na defesa de ·todo• 
os 1brasileiros, de todos os nossos compatriotas, de todos. quantos vivem n11 
Brasil, contra essa h-orda de anarchistas, essa horda de mash-ovqueiros, que 
impe-nitentemente procura .emsanguentar o nosso paiz, procura deshOI!ll'ar a 
nossa nacionalidade e per.verter a sociedade brasileira. 

S. Ex. fallou de --piedade, 1S. 1Ex. fallou em per.dão, .appellou para os co• 
raç~es .generosos. Sim, mas a piedade tem limites. 

Uma vez ·que os ol'gáos da ·autoridade pübiica não se façam sentir, re· 
.primindo o •crime, a so~ieda<le se .ãisso1ve. Teremos a ana!'lc.hia. Os nossos la· 
res serão invadidos, as nossas lfamilias dispersas, os entes mais queridos sa.· 
crificados e a propri~dade destruída. Portanto, a mi!nha piedade é tambem 
para esses. >S. Ex . por que não appella para ruquelles que .estão .fóra da lei? 
Por que não teve ainda uma' palavra si-quer de piedade, de indignação con· 
tra todos quantos ensanguentam o territorio nacional? O G-ovel'no não· pro· 
rvocou a revolta . O Go:verno se defealde e á sociedade brasileira. 

O 1SR. MoNrz ISoDRÉ: -E' essa uma illusão de ·V. Ex., como do Governo. 
O •SR. lBUENo BRANDÃo; ~.Não é l!lma illusão. O Gover-no defende a so· 

ciedade ·b asileira, e para isso conta com o apoio de todos os brasileir-os e da. 
opinião nacional. 
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o SR. MoNIZ <SODRE: - outra illusão funesta. 
O SR. B UENo BRANDÃo: ~ Ouça o nobre ,Senad or pela B a hia. Como sE. 

1nanifesta a opinião publica, a vontade nacional em um paiz· organizado comv 
il nosso '! Quaes os orgãos de consulta, quaes ·Os orgãos d e m a ni-festação? 

O SR . GoNÇALo RoLLEMBERG : -A nação manifesta-se p elo voto. Mas po-
-<1erá V. Ex. affirmar que o voto, •hoje, vale alguma cousa neste !Paiz? 

O <SR. BUENo B RANDÃo: - Diz o honrado Senador por !Sergipe que a . Na-
.ção ma.nl-!esta-se pelo voto. ,pois b <:m, são as .camaras municipaes ·a expres-
são mais .C\irecta elo voto popular . 

O .Sn . MoNiz SoDRE : - Mas ·essa expressãQ não existe. 
O .SR. B UENo BRANDÃo: - S e n ão existisse, V. E x . ·não estaria aqui . 
.A manifestação do voto popula r se manifesta pela e:Jqpressão elas Camaras 

ii'Iunicipacs. Pois bem, as Carnaras Municipaes . .. 
O Sn. A NToNio MoNiz: - 1São orga nizada-s no CattE:te, pelo Presi-cl ente 

-<la Republica . 
O Sn. MoNiz ;SoDRÉ: - P -elo menos, na B a.hia foi assim. 
O SR. :BUENo BRANDÃo: - Mas, S1·. Presidente, são as Camar as Munici-

1Jaes ·que telegra.pham a os Governadores e P reside ntes dos Estados; são as 
.assembl<êas estaduaes a segunda expressão {!essa manifestação. Mas vamo;< 
.al{;nl, vamos tambem peJo Congresso 'Federal. Mas q ua l é o outr.o orgão d a 
manifestação da vontade popul:ar , ·em um paiz organizado como o nosso? Onde 
-enconh'a l-a? Consulte-se o p enasmento desses orgãos da opinião e a vontade 
popular unanimemente· condemna a attitucle dos ·honra dos representantes da 
minoria nesta Casa do Congresso. · 

O SR. :MoN;rz :SoDRE: - Que illusão tristíssima.! 
O SR. B UENo iBRANDÃo: - D eixe-me V. Ex . viver, assim, porque n ão é 

illusão, mas o resu1tado da observação de !factos contemporaneos. S . E x . é 
qu& ·está -querendo crear, ·para .satisfazer os ·seus intuitos, um estado falso, 
julgamdo rver - a vunta de elo paiz eJqpressa pela opinião cl<> alguns poucos <dos 
seus representantes. · 

10 .SR. IMoNiz :SoDRÉ: :._ A desgraça do Brasil é que os hom ens {lo _Governo-
1Jensam assim . 

.O <SR. BUENo BRANDÃo: - Nunca n as democracias se fo i procurar a u s·cul-
tar a vontade elo pa iz no seio das minor-ias, m as no odas maiorias. E actual-
·mente, no B rasil , a m a ioria dos brasileiros, a una nimidade dos Governos dOS 
Estados . .. 

O :SR . RAMos <CAIADo: - Dos Governadores dos Estados. 
O •sn. BuENo iBRANDÃo: - . .. dos Govern adores dos E stados, como muito 

·bem aparteia o m eu nobre amigo, :Semador Po·r Goyaz, das Ca.n1aras Munici-
paes, directorios políticos e Congressos Estaduaes, constderam a attitude do 
Sr. Presidente {la Republtca a mais .digna, a mais elevada, a que consubstan-
cia a defesa -integral da patria b r asileira. (Muito bem; 1111~ito be?n . O o1·ador 
·é C1111n1Jri11W n tculo ). 

S'IDSSÃO DiE 4 DE JUN H O 

O Sr. Aristides Rocha: - ·Sr . P residente, em d iscu rsos successivo~ prÕ-
nunciaclos por alguns dos n 5bres Senadores -da minoria, ct'oi aqui ventilada, 
Sob aspectos varias . ~J O~ti'COS e {!ÕutrinariÕs, a questão do estado de s itio . 

Tive occasião -de acompanhar Õs re·spectivos debates, e de apartear al -
g uns do.s oraCiores, por.que, ST. Presidente, n ão llOs_so ouvir, não devo ouvlr 
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sei_Il re!virde, como membro desta Casa, afiflrmações. doutrinarias que se m& 
afiguram contestaveis, erroneas; infundadas a.ccusações e does tos pungente:; 
ao Governo, ao forte Governo que tem o meu apoio e o a,poio ~Jatriotico da 
maioria, para lláo -dizer o apoio q uasi unanime, desta e da outra Casa do Con-
gresso, apojo que dia a dia, de maneira irrestri:cta, é homologado Por todos 
os Estados que Tepresentamos, sem excepção de um untco, mesm0 daquelled· 
que são aqui representados pelos nossos douto.s: oppo.sitores. 
• .Sr. ~residente, amtes de entrar na imtPugnação doutrinaria Idas t.hes<os 
sustentadas pelo illustre ,senador ba;htano, pro•fessor .de reconhecido merito 
:de uma das. escolas superiores da Repu.blica, penso não ser demais procurar 
investigar a causa e a ori.gem do es-ta.do de graves ap·prehellsões que vem atra-
vessando o Brasil, de maneira a preoccupa.r o esptrito de todos os patriota>. 
ainda os mais optimistas. 

,A demagogia delirante e desva irada, Sr. P1·esident.e, aconselha todos o~ 

:dias a insU.bot·dinação e a reJVolta., leva o mal-estar e a intramquillidade a to-
das as camadas sociaes, e os arroubos demagogos ind'elizmente têm, de certa 
maneira, produzido os seus effeitos ma.leficos. 

A c ausa começou por occasião· da campanha ·Pt;esidencial. Ambições po-
diticas mallogradas, fracassos eleitorajls conhecidos de toda a nação ol'igi-
naram esse estado •ãe verda,deira intranquillidade em .que nos achamos. Veiu 
o 5 de Julho de 1922, veiu a revolta de IS. Paulo, surgiu o levante militar de 
Sergi:pe, mais ta.rde, o do Pará, depois o do Amazonas, dewois. o de Matto 
Grosso. E' que a desordem foi .prégada por todos os modos e. de todas as fôr-
mas, de Norte a •Sul do ·paiz, e esses mdvimentos subversivos repetem-se e sue-
cedem-se com -o seu cortejo de males e de horrores; imce ndios, assassinatos. 
<fuzilamentos, sa:ques, attentados de todas as ordens são .verificados e observa-
(1os pór toda a gente; a desorganização do trafego terrestre e maritimo, inuti-
lização do material rodante de nossas estradas de ferro, no momento em que 
.estamos a braços com .diifficuldades !financeiras prementissima.s; apprehensão 
de nossos navios, inutilização das reser·vas materiaes de· nossa defesa, <.los' 

. nossos arsenaes, tudo isso, !Senhor Presidente, é reconhecido e proclamado. E' 
sabido da nação inteira o estado que o Brasil na realidruàe atravessa nestes ul-
timas annos: é de a·bsoluta commoção intestina e de co,mmoção· i11testinal que, 
permitta Deus, não nos traga talvez complicações, internacionaes, no momento 
em que mercenarios estrangeiros ma:tam os nossos irmãos, em que r6voluciona-
l'ios. nossos compatriotas, invadem as fronteiras de paizes .visinhos e amigos. 

Pois bem, Sr. Presidente, uma situação desta natureza, um estado so-
cial <d€sta ordem exigia, penso eu, a communhão, a ·harmonia de todos, a acção 
conjunta dos brasileiros no sentido de .paralyzar, a bem dos creditas da .nacio-
nalidade, esse estado de causas, que o Brasil atravessa. 

No emta>nto, -os Nustres Senadores da minoria aggridem ao Governo QJOl'. 
Jodas as fórmas 6 por todos os modos por que o Governo se defende. 

•Mas, "Sr . iPl'es-idente, o sitio é eminentemente um instituto de legitima de-
·fesa. Como admittir que determina•das fa>eçêiies e grupos armem-se contra o-
Governo constituido, pratiquem todos os desmm1dos a q·ue já me referi " 
1() G'()ver.no se mantenha inerte e de braços cruzados? 

Não, !Sr . Presidente. Na minha ·humilde e desvaliosa o:pinião o Gover-
no ·da Reumblicilo interpreta na süa acção os sentimentos Ida maioria ou da 
.q.uasi una.nimidade da Nação. 

0 SR . <SOARE$ DOS ISAN,TOS: -!Perdão. V. Ex . adrnitte um aparte? 
. 0 SR. ARISTIDES ROCHA : * Com o maior respeito , 
O SR. SoARE.s Dos SANTos: - Ninguern censura que. o Governo se defen-
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.da. Talvez eu que sou opposicionista tenha dado para isso maior contribui-
ção de .que V. Ex. O que se não dese•ja é que Klepois do Governo declarar 
(Jlle os revolucionarios estão vencidos continue com o sitio prev.entivo que 
alarma toda a Nação . 

O SR . ARISTIDES RoCHA; - Velho republicano, chelo {\e s erviços á demo. 
cra'Cia, eu não .podia, não posso e nem devo estabele·cer parallelos entre oa 
meus e os serviços de V. Ex. 

O SR. SoAims Dos ISAN'l'os : - NE\rn se trata disto. Mas desde ,que V. Ex. 
tjbse que todos 10s o:pposicionistas tra:tam de impedir o Governo de se defen-
der, estou mostrando que não é ·propriamente a defesa do Governo que se 
imp{lde. 

O SR . ARIS'l'IDES RoCHI>~.: - E V. Ex. mesmo com o seu a parte está' jus-
tiür.ando a minha opinião. 

0 SR. SOARES DOS ,SANTOS: - Não justifico O s-itio l) reventivo atli 
31 de Deze~bro. 

O 'SR. ARISTIDES 'ROCHA: -V. Ex. disse que o sitio é um absurdo. 'Mas 
eu já declarei a V. ·Ex. que o sitio é um instituto de legitima de,fesa; tanto 
é preventivo •como r epressivo. Esta é uma questão que já .mão tem quasi con-
trOIVersia . E' uma .questãiO liquida. Todos os publicistas, todos os tribunaes, 
todos os congressos entendem que o sitio é preventivo e repressivo ao mes. .. 
mo te!IIiPO. 

O SR. SOARJilS DOS •SANTOS: - Então para que .queremos a Constituir:ão? 
O SR. ARISTIDES -Ro,CHA: - E quanto á ques tão dos preceitos cons titu~io· 

naes que estabeiecem e regulam o assumpto, V. Ex. espe.re, tenha a devida 
calma; será um dos capjtulos ele qu e -vou tratar. 

O ISR. SoARES nos SANToS: - iEstou c a1mo. Não darei mais apartes 
a. V. Ex. 

O SR. AmSTIDElS RoCHA: - V. Ex . me honra com os seus apartes. 
V . Ex. <é um dos m embros do Senado por quem tenho a maior admiração . 
V . Ex. t em um passaxio que não autoriza <rünguem a t·rata.J -o senão com o-
maior res.peito. 

0 SH. SOARES DOs' .SANTOS: - Q\!Cuito agradecido a V. Ex, 
O SR. ARIS'l'IDES lRocHI"'-: -- Mas, Sr. Presidente, -dizia eu, depois de des-

crever o es tado de ov~rdade.ira commoção intes tina, c-ontinua,clo, .que todos 
observam, sentE\IIl , !Proclama m, que todos vêem, .porque é um facto insuscepti-
vel ele contestação, .porque agora mesmo ainda o movimento revolucionario 
campeia no Estado de M a tto Grosso, eu dizia, .Sr. Pre sidente, . que, apezar 
·disto, o douto representa,nte bahiano, Sr. Senador Momiz 'Soclré, cujo nome 
invoco com a maior consideração, ·contesta que o Go:verno tenha o direito de 
defender-se, e, por mais de uma vez, tem occupa.do a a ttenção do Senado, no 
sentido de justificar V11eses, a meu ver - perdôe-me .S. iEx. - erroneas, the-
ses que, na hy.pathese Ide serem acceitas e. acolhidas pelo 1Senac1o, importariam 
des tituição de todos os poderes a)ublicos, no regimen, attenclendo a .que e lles fi-
çawam absolutam~mte desa rmados e sem e lementos ele c1efesa .. 

O iJlustre 1Senador bahiano a.ffirma que·: 
O Poder Executivo a ttenta conh'a a Constituição, exorbita ·dos po-

deres que e11a lhe concede, •quando ·proroga. o sitio além do período 'fi-' 
xado ·Q)ara o funccionamento do -Congresso Nacional . 

Cre io ter sido d'i el na synthese da these . 
0 SR. 1\l[oNIZ SODRÉ: - Não ha -duvida. 
O S R. ARI•S'l'IDEs ROCHA: - Esta é a these defendida pelo nobte Senador 

pela Bahia, que desafia dernons tração em contrario.- Os constitucionalistas, o -
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Congresso Nacional, os Tribunaes, individuas e corporações, todos, sem dir,--
crepancia, alifirma S. Ex., negam ao Presidente da Repub)ica ·o direito qu ,_ 
elle QJrepotentemente se arrogou de, usurpando attribuições do Legislativo -de-
cre-tar o sitio por prazo tão prolongado, que aLcance o .período de ifuncci,o na--
mento do Congresso Nacional ., 

Co li oco-me em ~ponto de vista diametralmente opposto . iPenso que o Pre--
sidente da Republica usa de uma attribuição constitucional decretando 0 esta-
do de s itio, na ausencia do Congresso, sempre que se lhe afigure necessario-
o emprego dessa medida e pelo' .prazo que ·lhe pareça conveniente. Quando o-
art. 48, da -constituição prescreveu, dete rminou quaes as attribuições priva-
tivas do 'Presidente da iRepublica, induiu no n . 15 do calJitulo respectivo o-
poder de declarar o estado de sitio 'em qualquer ponto do territorio nacio-
nal, ·n o caso de a.ggressão estrangeira ou de graves com moções intestinas. A 
attribuição oé ampla. Não ha f-ixação ele prazo. Assim, tanto ~póde o Presiden--
te decla-rar o sitio por um :dia, por um n1ez, como por um anno. Sendo· as-
sim., se dilatado é o prazo da fixação do sitio, elle póde, muitas !Vezes, alcan-
çar o tempo de rfunccionamento do Congresso, sem .que dahi se possa inferi r· 
a incon stitucionaJidade do acto. E tanto é esta a veridade insophismavel que 
o art. 34, n . 21, da Constituição, catalogando as attribuições privativas elo-
Legislativo, deu -lhe a prerogativa .de stf,Spende·r o. ·si·tio que houvesse sido cle-
m·etado pelo Executivo na ausencia 1do Congresso . Portanto o· Presidente ela 
Republica, desde que U/mite o t:e?n1Jo e o logar ou loga1·es, clent1·o . no•s qnnes 0 • 
sitio que elle clec1·etot~ haja de .vigorar, obedecendo assim ás lJrescripções do-
art. -80, da Constituição, 'usa d e uma attribuiGão que lhe é inherente e que· 
n inguem. lhe poderá contestar em boa. e sã consciencia. Do mesmo passo, se o-
prazo 1d-o sitio é ~Jrolo·ngado a pon to de alcançar o funccionamento elo Le-
gislativo, este tam bem, no u so ele uma a.ttribuição constitucion al; pócle suS)Jen-· 
de1· o si·tio que o Executivo decretou. · 

iPorqu e, convenhamos, •Srs. Senadores, com que intuito, para ·que fim, . 
qua.I a utilidade visada .pelos legisladores constituintes, .quando· concederam-
ao L egislativo, o direito de st~spende1· o s itio que o Executilvo decretou? 

S6 o 'Executivo n ã o pudesse decretar o sitio po1· prazo que ultrapassasse-
o normal funccionamento elo Congresso; se tal não !fosse uma a ttribuição· 
s.ua , é indiscutível que os constituintes não teriam iO:cluiclo no rol elas prero--
gativas do Gon'gresso essa de sus1Jender o sitio, 

·Na-ela haveria a · s·ns-penclm·, .porque s·e o sitio d ecretado pelo Executivv· 
só pudesse vigorar .pelo tempo em que o Congresso- não estivesse funccionan-
do, com esse 'funccionamento teria o sitio desappareciclo e não lJOcleria nunca o 
Congresso uti-lizar-se dessa preroga.tiv.a de suspencl'e1' o sitio, prerogativa sem 
a pplicaçã.o, uma inutilidade, uma vel'da.deira supe.r'fectação, -que -não se póde 
comprehender e nem aclmittir . 

Entendo que tudo isto é claro, positivo, irretorquivel, insüQJ-hism avel, não 
haJVendo necessidade de invocar opiniões mais autorizadas que possam suppril" 
a idesvalia da minha. 

Mas, assim não entende o meu douto oppo-sitor. Pois bem, S1·s. S enadores,. 
eri alffirmo e proponho-me a demonstrar que esta é e sempre foi a m aneira 
ele entender Ô assumpto eni discussão, pelo Congresso Nacional. 

Em 1894, por decreto de 1.3 ele Abril, o Marechal Floriano ;prorogou o si-
tio até 30 ele Junho, época ide pleno- funccionamento elo Congresso, •que, co__nhe-
cendo e approvanclo a pror.oga.ção, novamente prorogõu, para 30 de Agos.to, o-
sitio já p1·orogaclo pelo Executivo, sendo assim plenam ente reconhe~ida, -posta 
fóra el e duvida, a prerogativa <!Ue o Presidente tin.ha e tem l:l.e decretar o s itio, 
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na aus.encia do Cung-ressà por •qualquer tempo, desde que o deterinine; em-
bora alcançando o funccionamento do Cong-rE,sso Nacional·. .· 

-Em Aristides Milton, A Gonstit~tição• â•o• Bnisil, ·pag:. 154 e seguintes, en-
çontram-se os se15uintes commentarlos ao art: -34, n. 21: 

"O Congresso sõ podem ·suspender o siti_o (refere-se -ao decretado 
pelo Poder Executivo), se durante 'este (o -sitio) se achar funccionan-
do; lago, os dous factos (1·efere-se á permanencia do sitio decreta.ão 
pel-o Executivo e ao funccionamento do Congresso) ·não são incom•pa-
tiveis entre ·s i: ha possibilidade de coexistirem, dentro mesmo -da lei"'. 

E adiante accrescenta: 
··Ao Congresso não compete appro:var, ou não, o sitio, no sentido-

de poder desapproval-o tambem; mas apenas no de 11enr~ittir que a 
m;Ofbiàa aontimte, ou não: pois um ,poder constituc.ional nã~ -é superiot· 
a outro poder. 

"!Portanto, o Congresso c~ecla1·a se o sitio c~eOl'etadlo DEVE suBsi s -
TIR, e •quando est~ ache-se por ventura suspenso, entã0- o Congress') 
deverá limitar-se a mandar responsabilizar as autor'idades que t e-
nham po•r acaso abusado" . 

Ahi está a autoridade de um dos nossos maiores t!on-stituciona.!is,tas, que -
repelle ., informa a these que ao Senado.r bahiano aTJrouve sustentat·. 

O então Senador, hoje !Ministro Tavares_ -de Lyra, cuja .cultura e circurri-
.specç.ão todos proclamam . . . 

O SR. A .. AzEREDo·: - u\ ;poiado : 
O. ISR. ArusTIDES RocHA: - .. . porque, sem favor, elle ê um dos g-randes 

estadistas contemporaneqs (apoiados) -, affirmava, _em memoravel discurso pro- -
nunciado nesta Casa -do •Congresso, em 19:1-4, .como interprete da maioria dv 
Senado: 

"Ora; não podendo ser approvado ou suspe-nso senão a;quillo qut> 
preexistiu ou .preexiste, é 'fõra de contestação que o sitio pôde ser 9,e· 
cretado e suST>enso no intervallo -das sess.ões leg-islativas, assim como 
pôde ser decretado por prazo maior do que aquelle que vae até a a.ber-
tura .-do Co-ngresso". 

Em 29 de Novembro de 1897, aqui, no Senado•, o !Sr. ·-Lauro Sodré, emi-
nente representa nte do Pará, com ou;tros .Senadores, apresentou um projecto, 
que tomou o .n. 32, regulamenta-n-do o si-tio. Em 2" discussão, ao projecto, 
depois -de haver logrado !Parecer favora.vel Ida Commissão d e Constituição, o 
Senador Go-nçalves Chaves apresentou um substitutivo, que .ctis.cutido, sob a 
assistencia e collaboração de Ruy 'Barbosa, Gomes de Castro, iLapes Trovão, 
Azevedo, Pinheiro Machado, Gonçalves Ferreira, Rodrigues Alves e outros; 
foi afinal apprQvado e -remettido á Camara. 

Os arts. 8G, 9G e -115 desse projecto ,que o :Senado approvou, assim dis; 
<Põem : 

"Art. 8. o Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Con-
gresso Nacional reunir-se-ha de .pleno direito 30 dias -depois, -contados 
-da data da declaração . 

)Art. 9. o iReunido o c-ongresso para o fim de que trata o artig-o an-
terior, elle sõ deliberará sobre a approva.ção 01t mtspensão _do _estruáo 
de sitio, reser1Vando, para -depo-is da terminação -do sitio o exame das 
:inedi-das de exc'epção. . . . . __ 

Art. 15. A resolução do Congresso Nacional, sob1·e a approvação 
ou suppressiío â'o estado de sit-io, d'eolaraào pélo Pocler Exe<n~ti-vÓ>, 
etc . .. " 
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Portanto, ahi está urn- proje·cto do Senado·, devidamente approvado, regu-
lando ·normas sobre a decretáção g,o, csitio, .pelo !Poder Executi'Vo, . po1' prazo 
que alcance o d'unccionamento do Congresso. 
. E, Srs: S~nadorés, . se a minha, opi~ião nada vale, 110 ldesdenhos.o julgamen--

to do meu ilJustre . contetndor, lllhi tendes, para _ liquidar de vez. a co•ntenda., 
1ião a opinião deste o.u daquelle, mas o julgamento do proprio Senado. 

!Está, pois, plenarileJ'!te justi:ficad-o que _o Presidente da Republica actual, 
decreta;ndo o sitio, por 1)razo· que a.Jcança o fu.nccionamento ·do Congresso, 
usou de uma prerogativa ·já utilizada por antecessores seus e . julgada consti-
túcional pelo propri-o Colngresso. . 

~sta .é a vrimeiTa t •hese do Senador baJliano. 
Arguiu ainda :S. !Ex. e arguiram ainda . o~tros S enadores eminentes da 

minoria íque, em -paiz ·nenhmn .• do mundo, nem ·a_qui, nem lá d'óra, podia ser 
apontado o innominavel - escandalo de um sitio que se vem . l)rorogando dia 
a dia, ·de maneira :que as gai·amtias constitucionaes est1\.o suspensas ha dous 
annos, mais ou mellOS. Onde já se viu isso? Como .aÇI.mittir semelha;nte escan-
dalo? Isso é dictaldura! Isso não .é- governo constitucional! Isso não é ad-
missivel! Isso não tem . execução em ·paiz 11enhu.m. do universo, mesrno nos 
n)ais atl·azados! 

Sr. Presidente, ainda e111 . relação a . !)s ta · arguJção,- não me ·parece a mim 
que o emerito profes,sor bahia.no tenha ra-zão·. ·S. Ex. está Tiaturalmente com 
o espírito obinubÜado ~)O r rqualquer pa.ixão politica. Não . o censuro por isto, · 
POl'CJUe, se a gente, para bem· julgar um i.nàividuo, é 1preciso .c,ollocar-s·e· na 
situação delle, estivesse em nessa situação., e .tal-vez procede.sse da mesma·· ma-
neira. Não o censuro. Mas, em todo caso, IS. Ex. deve ter a gentileza <lE 
a.dmittir, de não s·e magoar com actuelles que 11ão perfilhem a sua opini.ão . . 

·comecemos a estudar o assumpto, ruqui, entre nós. 
No Imperio . P€;Ia !lei n . 26, de 22 de Setembro de 1835,. foi o Gover•no au-

torizado a suspender por s~is ;nezes os §§ 6 a -10;odo art. 179, .da Co:nst,ituição, 
lli!- província do Pará, como a deqlarar illicitas.- todas as associaç.ões secreta~ 
da mesma província e a considerar sedição todo o ;:tjuntamento armado rde mais 
de .5 '[)essoas co•ntra as autoridades, seus agentes . e execução ·!'!e se t\s actos 
l~gaes. . . . . ... _ . 

[Esse sitio foi na Regencia de F1,amrcisco ele Lima e Silva, sendo Minis-
tro •da Justiça, Manoel Alves· Br~nco. . ' . - . 

Mais tarde, pela lei n ·. 40; de n :. de Outubro de 1836, foram suspensas, 
po1· espaço de um anrw, ·as -ga-rantias constitucionaes ·dos §·§ ·6· .a -10, do· .arti-
go 179, da :Constituição, ·no Rio Grande do Sul. O art. ·3° desta .Jei.-manàa que 
1ieroam. as suas pate1~tes -e. ve'IWiirnentos . ds ofticiaes 1dla A1'1nackt e os aa. 1' e 
z> Unhas ào. Exf31·cito q1te, chatnacZos tJ6'l~ · JJ?'esicle.nte àa p1·ovilnc·ia, nã.o se· 
1'BUJM1'B;m ás to1·ça:s legaes. · · · · · - · . · 

Ao ·do Congresso ll!ct:ual e do Cl-iefe C1a Nação 1i'e- incluíssem em qua~quer 
dem·eto de sitio uma disposição desta natureza . . 

o SR. SoAREs Dos !SANToS: - Mon.archi.a não é Republica:. 
0 SR . ARISTIDES R-oCHA ·: - As gara ntias. cortstitucionaes envm as mesmas . 

V . Ex. apeza•r de republicano historiao 1qeve confessar que a Constituição 
imperia l já era uma· ·da s mais livres constituiÇões do mundo. 

· lO ISR. SoAREs · rios !SANTos: - Mas às garantüis de · hoje são mais amplas. 
0 SR. AR~STIDES RoCE(~ ·: - Quasi 'que ·as moC1lofica\;ões não foram radicaes 

na Constituição,. re11mbJi.cruna em materia· de lib'erdade; de segu-rança indtvtduaf 
c-.reconhecimento d~ direitos-. · · · · . - · · -

.· 10 ISR. Mo~Íz So~RÉ: --·v. Ex. dá licença para um ·apa.rte? 
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0 SR: ARISTIDES ROCHA: - Com o maior respeito, 
O SR. MoNiz Sooru1J: - V. Ex. poderá me dizer se esses si tios na Monal'-

cbia >foram de.cretados pelo Executivo sem a app1·ovação ·<lo jp;oder Leg·is-
lativo? 

O 1SR. ARISTIDEls RoOI-IA: - Ora, V. Ex. sabe que no tempo do Impel'io 
o Poder Executivo tinha até competencia para dissolver um dos ratf!.o~ do 
legislativo. 

O •SR. A. AzER])DO: -\A Camara. 
O 1SR. ARISTIDES !RoCHA: - O nobre Senador está me UJedindo um exem-

plo do Imperio. 
Pois bem, esse sitio foi na r·egencia ele Feijó, sendo Ministro da Justiç:a 

o Sr. Gustavo AdoLpho Aguiar · Pantoja;o e foi prorogado por um a.nno . 
O SR . MoNrz <SoDll:Êl: - O ~1ue eu perguntei foi se esses si1:ios foram decre-

tados pelo iExecutivo s'em a co !laboração do Legislativo. 
O 1SR. ARISTIDEs !RoCHA: - Os decretos do Executi<vo estão adiante. 
Pela lei n. 129, ele 1;2 de Outubro ele 18·37, foi prorogada Por um anno a 

suspensã-o das ga rantia s constitudonaes decretadas nas · provínc-ias {lo Pará e 
Rio Grande do .Sul. (Leis de 22 de 1Setembro de 1835 e Ide 11 de Outulno 
de .1836) . 

Agora, 1·espondo a V. •Ex. ·(cli-rigintDo -se ao S1·. MOni& Socl?'é). 
iPelo decreto 1do Poder Execütivo n. 68, de 291 de Ma1·ço de -184-1, foram 

suspensas, por um a.m no, as garantias elos paragraphos 6• a 10 do art. 179, da 
Constituição, no Rio Grande do ,Sul. 

O :SR. MoNrz SoDRÉ: - Mas sem a utorização l egislativa? V. Ex. faça o 
favol' de vel'ificar. 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Verifiquei co.m o maior ;euida.do . O decreto 
foi expedi-do pelo Imperador, sendo Ministro da Justiça, Paulino J osé Soare::~ 

de Souza. 
l<\tnda por decreto do Poder Executivo ·n. 169, de '14 de !Maio de 1842, - · 

~JOl'QUe já a esse tempo tin-ham sido dissoJovidas as Camaras - foi prorogado, 
llOr mais um anno, o sitio a que se refere o decreto anterior, numero 68, d•' 
29 ele J\1arço de 1841, no Rio. Grande do Sul. 

Na Republica, ti.vemos o sitio prolongado dous annos, no Governo Her-
mes . -No Governo Wencesláo Braz tivemos um longo período de siUo. 

Portanto, nos dons regimens, em nosso paiz, tivemos o s.itio. decretado e 
prorogado, por prazo superior ao tempo elo s itio actual. 

Nos outros paizes, a mesma cousa. 
Na França, durante todo o .período da grande guerra vigorou o estado de 

sitio . O S1·. Ministro Ped1·o dos Santos, justificando, como relator, o seu voto 
neg-ativo do habeas-co-rp1ts impetrado pelo Almirante Brasil Silvado, que t·e-
cla.mava a s ua libe1·dade, entre outros motivos pela razão de achar-se pre~o 
ha ma.is de seis m€'l-..es, foi, em dado momeúto, aparteado· pelo iVfi,nistro Gt1i-
marães Natal, •que exclamou : 

"- Mas é que ninguem póde ficar preso dous annos sem causa. Não 
acha V. Ex. uma aberração fica1· a.lguem, em um paiz civilizado, preso seis, 
oito mezes, dous annos, nestas condições?" 

Respon:deu o Sr . Minist-ro Pedro dos >Santos: 
" - Não sei se o paciente está preso sem causa; n em se o sitio •por seis. 

oito ou mais mezes importa em aberração entre povos civilizados . 
Sei que a histoTia registra o. emprego da violenta PTOViden"cia com a mais 

vasta duração. 
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Na Inglaterra, na Argentina, n a America do Norte, mesmo entre nós no 
Imperio e na Republica, assim tem sido. 

Na Inglaterra já elle perdurou, não por oito mezes; mas por oito annos' 
e p arece que não •ha temeridade em considerar-se o povo inglez entre os maiJ 
·civilizados do mundo. 

No Governo de Pitt assim foi. 
Decretado o sitio em 1794, só oito annos depois, em 180•1, foi suspenso! E 

não é para esquecer que no momento· a •critica parlamemta.r n a Inglaterra 
sup.portava a ação da eloquencia soberana -de Fox, de ISheridan e de Grey, 
grandes oradores, :áe cujas glorias tanto se ensoberbece o seu paiz". 

Quanto á primeira ,parte - o sitio decre ta do pelo Poder Executivo - com 
franqueza, modestia á parte, creio ter respondido de modo completo a. V. Ex. 

V. Ex. perdõe-me. Não é uma vaida.de minha mas apadrinhei a minha. 
<Jpinião na opinião do 1)ro.prio Congresso. Bem sei que o m eu depoimemto nã~ 
vale cousa nenhuma, que estaria· a dizer bobagens (segundo pensa o meu con-
tendor) se não estivesse r epetindo causas que fora m e são affirmadas por 
homens de grande cultura. 

<São co usas ditas IPO.r . J1omens e minentes, ·de responsabilidades, não só nas 
lettras juridicas, como 110 Parlamento. 

Já disse 'que o sitio podia se.r decretado por um, dous, tres annos ou maio, 
emqua nto perdurar o grarve estado de commoção intestina. Ou é assin1, ou 
então o J'residente ela Republica não cumpre .o seu :dever, por que é obriga-
ção inilludivel de S. (Ex., de·fencler-.se a si, ás instituiçõies e aos poderes con· 
stituidos da Nação. 

Agora, Sr. Presidente, vou correspnncler , não digo a uma intimativa, mas 
a um appello gentil Ido nobre •Senador bahiano. IS . Ex. emprazou-me a que 
demo·nstrasse, ou meJ.hor, lesse da tribuna elo Senado um accórclão do Suvremo 
Tribunal iFederal, conhecendo, ou julgando da constitucionalidade do sitio. 

Antes de attender ao appel-lo do eminente col!ega, devo affirmar a 
S . Ex. •que ni·ngu~m discute que é paci-fica a doutrina 1dos tri-bunaes federaes· 
recusando conhecer .da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do est<t-
do• de sitio. Foi n esse sentido que aparteei a S. Ex. muito respeitosamente. 
Disse que qta um accór.dão do SuprP.mo Tribunal F eder al conhecendo a con-
stitucionalidade do sitio. E S. Ex desa;,fiou-me a que apontasse esse ac-
córdão. 

Diante dessa exclamação, senti-me na obrigação moral de trazer ao Sena-
do esse aocórdão. Aqui está, no volume 54 ela Revista elo Sup1'13'?no T1·ibunal 
Fede1·al, · pa;g. ·5. 

O accó11dão recebeu o n. 8 .•690'- Relator, o Sr. Ministro Guimarães Na-
tal; ~paciente, o Sr. Edmundo Bittencom't e outros. 

Diz o accórdão : 
"Considerando que, na acção restauradora dos direitos individuaes 

lesados por exorbitancias dos poderes ·Legislativo e Executivo, :não 
iha ~ acto desses poderes, arguido de inconstitucional· e de lesivo de di-

. -t:ei tos, que escape ao exame do !Poder Judiciario, quando a isso oregu-
larm\lmte provocado pela victima da lesão " . 

O SR. MONiz SoDRÉ: -Foi a doutrina que eu sustentei. O Supremo Tri-
bunal não julga ·os moti~ros determinantes do ·sitio, e, sim, os actos delle de-
correntes. 

O SR. ARISTIDES Ro'CHA.: - ",Mas, co•nsiderando que o Ju-cliciario não julga 
a lei, ou t;esolução do Congresso ou o acto .do Executivo sob o as1Jeoto de sua 
opportuniclaàe ou conveniencia, o <Jue pertence exclusi'vamente a<> :poder ao 
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qual a Constituição conferiu a attribuição de o praticar; o de que julga e 
da sua- constituici001alidade .... " 

O :SR. MoNiz ,SoDRÉ: -Dos. actos e não do sitio. 
O SR. ARrs=Es R oOHA: - Não são sómente os actos. Aliás, eu já disse, 

0 relator <é o Sr. Guimarães N atal, q ue sempre entendeu ser um direito do 
Tribunal .conhecer , sob qualquer aspecto, da constitucionalidade, ou não, do 
sitio. 

o .SR . .MoNiz So'DRÉ: - A minha doutrina não foi contrariada. 
O SR. AlUSTIDES RoCHAS (conti711Uando a Zêr) : - . .. "o de que julga é da 

sua constitu cionalidade ou legalidade, isto é, da conformidade , ou não delle .. . " 
o SR. Mo·NIZ SoDRÉ: - Delle - sitio, ou acto? Eis a questão. 
O .SR. ARISTIDES RoCHA: - (Contin1~aào a lê1·) ... isto é, da conformidade 

ou não delle com as limitaçoos postas pela Constituição ou peJa lei á acç1lo do 
Poder de que emana o acto impugnado; considerando q ue, da n ecessidade e 
conven5.encia .. . 

O SR . MoNrz SoDRÉ: - N ão confunda constituc ionalidade dos motivos 
determinantes do si tio com a constitucionalidade dos actos decorrentes do 
sitio. As provide ncias do Gover·no podem ser inquinadas de inconstitucionaes . 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - A doutrina do :Su:pre mo Tribunal é esta: elle 
não conh ece abso·lutamente de a11guições em relação a opportunidade ou ::on-
veniencia do estado de sitio, porque tratando-se de um acto político· . .. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE: - .Aipoiado . 
O SR. MONrz SODRE' : - Não conf·unda a constitucionalidade do sitio com 

a dos actos delle decorrentes,. com as p.rovidencias toma das . 
O SR. E USElBIO DE AND.P.ADE; - Vamos ouvir a leitura do accordatn, t ão 

interessados estamos nella . 
O SR. Mo-Nrz .SoDRÉ: - V . :Ex . tem .que most rar um· accordam em que o 

Supremo T ribunal diga que o Poder Judiciario tem competencia para ana-
Iysar e julgar os motivos da decretação do estado de sitio. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Isso não seria um acoor.dam, seria urr:a· lei. 
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE: - Apoiado. 
O .SR. ARISTIDEs RocHA : - Para conseguir um accordam com todas as 

exigencias que a vontade de V. Ex. impõe, só mesmo conseguindo do Sr. Pre-
sidente da Re-pwblica a nomeação de V. Ex. para ministro do Supremo T ri-
bunal. ( r8so) . 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - Não se ·confundam as -duas questões. 
O SR. ARISTIDES RocHA: - O 'accordam é isolado, mas V. Ex. confesse 

que eu lh.e apresento o accordam desejado. 
O ·SR. MONrz SODRE': ~ Ha varios casos, como esse . Não é isolado . o 

que eu li em Amaro Cavalcanti n esse sentido foi que não ha competencia 
do Judiciario para analysar dos m ot ivos determinantes do estado de sitio 1!, 

sim, das :providencias do governo no estado de s itio. 
'Ü >SR . ARISTIDES RoCHA: - Peço a V . Ex. a fineza de permittir que eu 

acabe de ler o accordão .. 
"Con siderando que si essa providencia constitucional é ineffieaz, o 

unico remedio constituirá na reforma da Constituição, :pa r a abolir o 
sitio 01~ para obstar q1te elle tran-scenda àeter?nitnado período d.e tmn- · 
po, 01~ para fi:r;ar um prazo, dentro do qual os detidos, e.m virt1ute 
do sitio, sejam postos em liberdade, si innocentes, ou entregues, á 
Justiça, si crimino-sos. 

!Considerando - (e para este ponto peço a attenção de s . Ea: . ) 
- que desse exame .resulta, na especie, a improcedencia das allega-
ções do impet·rante . .. " (a primeira dellas era a da inconstituciona-
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lidade) "ACCORDÃo, conhecendo do pedido n.ão o,bs.tanbe ve:r.sar a 
questão sobre u·rn asswmpto político - in.deferil-.Q·. " 

O ministro Guimarães _Natal,, na discussão posterior· de um habea.s-cO?"lms, 
no SUJpremo Tribunal, esclareceu ainda mais este assumpt.o . 

O .SR .. MloNrz SoDRÉ: - Mas não se trata de UJU a.ccordão .. 
O SR. ARISII'IDES RoCHA: ~ O. iSr. ministro Guimarã~s Natal, na discussão 

de um habeas-cor'Ji{lM que estava sendo julgad•o no Supremo Tri.bu-nal 
disse: ... 

O R. MoNIZ SoDRÉ: - E' um accordão isolado. 
0 SR. ARIS·TI'DES RoCHA: - (L~) : 

"II\Ifas estou dizen,do que semp.re conheci das questões, mesmo 
da· constitucionalidade da decretação do estado de sitio, e si até desta 
con•heci, não posso deixar- de conhecer dos rubusos das a utoridades 
na execução das medidas do sitio. 

No accordão de lG de outubro de 1·9122, de que fui relator - (e 
ainda para este ponto chamo a attenção do nobre oSen·ador pela Ba-
hia) - reaffirmei a competencía do Tribunal para conhecer das le-
sões de direito por abusos, na execução do sitio e só não deferi & 

p edido do im .. petrante, porq1te j?t·lguei c;onstit11cio""al a decretagao d.& 
sitio e não considerei provada a sua innocencia . .. " 

O SR. MO>.'<Iz SODRE': - E' um accordão isolado·. 
O :iSR. ARISTIDES RocHA: - N ão foi isola da, I!JOrque o accordão foi ven-

cedor. O Sr . ministro Guimarães ·Natal foi o relator, mas o 'accordão é do 
Supremo Tribunai, porque elle foi suffragado pela maioria do Tri'bunai. 

O &. MoNrz SoDRÉ: - Não foi; ficou isolado, como mostrarei a V. Ex. 
O SR. ANTONio MAsSA: - O accordão não se aqha assignado pela maioria 

do Supremo Tribunal? 
O SR. A. AzEREDo: -O orador poderia ler os nomes dos juizes que sub-

screveram esse acc0 rdão .. 
O •SR. ARISTIDES RoCHA: - Portanto, só não. deferiu o ped·ido do impe-

trante pol'que j1Llgou constitucional a dec1·etação do estado de sitío. 
E mais adeante, diz o Sr. ministro Guimarães Natal: 

" .. . ten.do o Presidente da Rep.u;&Iica, nas suas informações,, as-
. segurado que os inqueritos ainda não estavam encerrados". 

Sr. !Presidente, como o Senado acaba de verificar, não avan,cei nenhuma 
falsidade, quando dP.clarei ao .Senado F ederal que esse accordão existia . 
~· -Ex . , o nobre Senador pela Bahia, poderá discutil-o, su]:Jmettel-o m·esm<> 
a uma analyse, mas a verdade ê que o acco~:dão aqui está para proV'at· o 
que affirmei. 

Sr. Presidente, o meu desejo er.a o de justificar perante o Senado Fe-
dera l as minhas allegações, [pro.vando ·que o que eu affirmara era a exp.ressão 
da verdade. 

Creio que iss<> eu consegui. 
O SR. PRESIDENTE: - Observo ao 11obre Senad01~ que está te·rminada a 

hora do expediente . 
· ' O SR. ARISTIDEs ROCHA: - Solicitava de .Ex. , <Sr. Presidente, a .gen-

tileza de consultar o .Senado sobre s i permitte a concessão, de mais 1'5 mi-
J;!Utos, :para terminar as considerações que venho fazendo. 

O .SR. PRESIDENTE: - O Sr. !Senador Aristides Ro'Oha requer prorogação 
da hora do e:x;pediente ·por 15 minutos. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram levantar-se. (Pa~tsa) . 
. Foi approvado. 
Continua com a palavra o .Sr. Senador Aristides Rocha. 
O SR . ARISTIDEJS ROCRA (contiwzta'IW-o) : - Proseguindo, Sr. 'Presidente, 
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nas considerações, que venho desenvolvendo, fieo com a convicção d·e que 
levei ao espírito do meu nobre oppositor a certeza de que os princ~pios ver-
dadeiros, de que a perfeita interpretação do texto constitucional é aquella 
que· eu· dei, é a q,ue o Senado Federal suffr.agou, é a defendida por todos os 
constitucionalistas que eu invoquei. 

Repito, Sr. Presi:dente>r nã:o- censuro ·a<iJ meu no.bre- collega a attitude que 
elle vem mantendo;. nesta. Casa, a respeito· do Governo do Sr. Arthur Ber-
nardes. 

Politicamente, moralmente .S. Ex. discuta o sitio e faça os ataques que 
entender. iDado o ponto de vista em que ~~L Ex. se collocou; seus ataques 
são explicaveis, embora improcedam. Agora, S. Ex. ha de permittir que 
nós outros, da maioria, collocados em ponto de vista O).Jiposto, achen:os que 
esses ataques são apaixonados e suspeitos. 

Este é um caso essencialmente· político. Nós aJpOiamos o Governo. S. Ex. 
absolutamente não apoia o Governo; oppõe-se porque dispõe da nossa con-
fiança . .S. Ex. entende que· o- Governo· está. agi.ndo . muito mal. Mas discutir 
o caso constitucionalmente, juridicamente é que não . .S. Ex. não tem razão. 
o sitio · tal qual está ahi decretado é constitucional, não .pôde a;bsolutamente 
soffrer séria. contestação por ,parte de ninguem. •S. Ex. p6de ãizer que é in-· 
opportune, violento. Tem esse direito, mas dfzer que é inconstitucional, por-
q,ue ten:, sido proregado ou porque não houvesse razão :para o. decla,rar, abso-
lutamente não. Juridicamente, é constitucional, é inatacavel o sitio. 

Sr. Presidente, não queria terminar sem pedir lfcença ao Senado para 
ler dous· .trea hos que se :me afiguram uma liçào memoravel de patriotismo, 
trechos esses eonstantes àe urna ·brilhanti.ssima ·oração do Sr. Pires e Al-
buque!'.que, um dos mais. in.tegros magistrados. do Brasil. 

0 SR. EUllEJBIO DEl ANDRADE: -Apoiado. 
O SR. ARISTIDES Ro<!JHA: - ... quanto ás accusações ao Chefe da Nação. 

S .~- diz: 
"Quem conheça. pessoalmente o ho.BTado C•hefe da Nação, quem 

J.he observe sem pí'evenções e sem odios, sem paixões e interesses, 
imparcialmente a attitude intransigente ·e energica, mas seTena e 
digna . com q.ue está. cumprindo o seu dever, o p·rimeiro dever de 
todo o • Governo, a defesa. da ordem; quem lh.e tenha ouvido os pro-
positos, inspirados sempre na justiça e na preoccupação absorvente 
dos gramdes interesses nacionaes, difficilmente admittirã que no seu 
Governo, ·por semelhantes :rr..otivos e Po:c. ordem sua, se estejam ou 
possam estar sendo pratiCados esses abusos." 
·······································: ······························ 

I nvocam as leis. E . diz elle: 
"Ce.cto, não o encontrarão nas leis, os que para destruil-as to-

maram. armas; os que empregam a dynamite, o punhal, o saque, o 
incendio, toda a sorte de violencias; os que p·reconizam a revolução 
como medicina. salvadora dos males que vivem a notificar; para 
estes não ha remedio na lei ;. a . força ê o supre:rr..o arbítrio; e de es-
tranhar seria que aqui. viessem ·bater si não soubessemos, por lon-
ga· ex;periencia, que mais incessantemente invocam as leis, mais ri-
gorosos são no exigir-lhes a Dbservancia, quando lhes convem, exa-
ctamente, aquelles que menos ~hes ouviram os conselhos e mais des-
abusadamente as violaram." 

Sr. Presidente, prefiro o arbítrio do 1poder constituído po:rque elle se 
exerce em nome· da lei, ao arbítrio de maSiho.rqueiros e de desclassificados. Já 
disse isso, de uma feita, em um disour.so, quando se tratou da intervenção 
no Ama zonas, aqui, no Senado. da Republica; e Sr . Presidente, tenho. a 
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satisfação de- ver que o eminente magistrado suffraga a m·esma opinião. 
Diz elle: 

"Temo o despotismo, porém, temo ainda mais a a narchia. Sob 0 
despotismo, registra a historia, se constituíram e viveram e prospe-
r~am Estados que se illustraram nas sciencias, nas artes, nas indus-
trJas e nas guerras. Da anarchia não consta que tivesse sahido 
algu~ povo_ sinão para o. jugo est·rangeiro ou para .a tyrannia. "· 

Sr. Presidente, ou a a narchia é jugulada, ou desgraçadamente será este 
o n_osso fim .. 

Tenho. dito. (Mu-ito be-rn; 11mito bmn. O orad_o1· é C'!L??W1"Í1nentaào). 

SESSÃO DE 8 DiE JUNHO 

O Sr. Moniz Sodré: - Sr. Presidente, ag~·adeço as amaveis ex1>ressões; 
com que me distinguiu o cavalh.eirismo dos meu s illustr es collegas, qu e me 
precederam -na tribuna, .x:neus adversarios políticos, dando assim S'S . E•Ex., 
com uma magnífica demonstração da bella cultur<a parlamentar, em cuja 
ethica não são incompatíveis os princípios da 'bõa educação, com o enbhu-
siasmo; com a dedicação, com a independencia, com a vibração n:esma, com 
que devemos defender as nossas idéas, os nossos princípios, as suas convi-
cções, os seus ideaes políticos. 

Venho neste momento, em cumprimento de um dever de -cortezi-a para 
com o honrado representante de Minas Geraes, o Sr. Bueno Brandão, dever 
de consciencia para mim pro:prio e dever de honra para o paiz, venho res-
ponder á oração de S . Ex., relativamente ás' affirn:ações q ue fizemos sobre 
a situação angustiosa em que se acham os presos políticos, nest a Capital, 
situação angustiosa, que eu tive occasião de accentuar aqui, havia ohegado 
a.os extremos da crueldade, desde quando elles definharam em engastulas 
\frias, h umidas, infectas, :sem luz e sem ar, &uppliciados pera sêde e pela fome, 
flagellados por uma série de tortu ras '!}hysicas e moraes, que ao nobre es-
•Pirito do hom·ado •Senador por Minas Geraes se afiguravam productos da 
nossa imaginação encandescida e sonhos dantescos creados pela nossa fan-
tazia, para um mu-ndo extranho e desconhecido·. 

Lamento que, neste momento, :S . Ex., por motivo de Ill'Olestia, confor-
me acabo de ser informado em seu nome, não pudesse comparecer a esta 
sessão, para que o e-minente Senador tivesse occasião de verificar quão- in-
justo havia sido na s ua oração, inquinando de irreaes os factos · que allegá-
nws, esteados, aliás, em provas cabaes e de todo convincentes . 

•Mas eu preciso, Senh.ores senadores, collocar a q u estão nos seus justos, 
claros e devidos termos, porque, devo accentuar corr. pesar, qu e o atorriu.i.• 
mento do 'honrado Senador, atordoamento natural e facilmente explicavel 
ante a demonstração positiva dos factos que allegavamos, e S . Ex. contes-
tava, o atordoamento do honrado Senador .levou-o a crêr, a contragosto seu, 
a inverter as condições de s&u repto, e a esquecer o compo:'omisso de honra 
que assumira em face da Nação, d eque -uma vez que fossem devidamente. 
enumerados os fa'Ctos alludidos, uma vez que sahissemos dos terrenos das 
divagações imprecisas para a inLlicação positiva da sua existencia, o Go-
verno a:briria, solicito, a syndi{!3.Ucia necessaria, não s ó para evitar a con-
tinuação desses · abusos, como para a repressão de todos os culpados. 

Quero lembrar ao :Senado as term:os do repto do 'hmwado Senado'!' onde 
S. Ex. perguntava: 
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"Onde estão situadas essas .novas bastilhas, em que fora.m se-
pultados vivos os detentos em vi-rtude do estado de sitio·?" 

O Senado ·bem w recorda que eu tive occasião de fazer, aqui, a triste 
= ·rativa das angustias ·por q:ue passavam esses .suppliaiado.s, e enrtão se me 
de:paron1 o ensejo de indicar onde estavalm as haatilhas e as apontei: era o 
cubículo .59 da Detenção; era 0 forte, era a to1're, eram ·os tunneis, eram os 
porões da Hha ·das Cobras; d'a D etenção, da Col'recção., da ilha das Flores: 
eralll'l os p1'oprios porões do "Cam.}YOs" e do "Comrrnanda.nte Vasconool.los", 
0 navio ma.rtyrio e o na!V'io phantasma, assim f.er.reteado:s, Sr. Presidente, 
pela série i na udita de a,ttentados mons.t:ruosos que lá se .passavam·, como 
uma affronta a úoda c-iviliz1açã.o b-rasileira. 

A' interrogação de S. Ex. - onde estão as victimas desse supplicio, Em 
fiz a enumeração anin.uoiosa do Jogar, dos nomes , das vi'cti>Inas, das tortm.ras 

soff·ridas, enumeração ca,paz de s a tisfazer ao espirifo mais rebelde á ev.iden-
cia, indicando dezenas. de flagell'ados, as maS:morras onde fo·I'affi detidos, os 
tempos até que passaTa,m dia a dia .nJas prisões do E..."ltado, nessas bastilhas 
que tive occasdão de affirmar sere:rn veT.dadekos tumulos de enteiTados vivos. 
E a ·p~r:gunta .de S. Ex. para .que nós o informass.en1.os q·uaes era,m a:quelles 
q·ue rt·inha.m sahid-o desses ergastulos para os tumulos, ·imdiquei va~·ios nol!!lks, 
•entre elles, o de Carlos do Crurmo e Osmar Bomfim, duas victimas da tontu-
1·a offi.cial. O [J·rimeiro sah:iu al'quebrado e mQri:bundo para i r morrer na Casa 

de Saude Peclro Ernesto, o outl·.o, lflagellado pela tuberc:ulose ,galopa n te\ adqui-
rida depois de 45 d1as de os.upplicio, .pela sede, pela fome e J,Jela ·8.SIP·hyxia, ia 
fa.llecer após o triste especrt:a:culo de ·oou dororoso COIIThlJ·::Urecimento .p\<JTante a 
justiça federa.!, da fallecer no Ho,o;;p-ital de .São Sebastião, libertando--se ;pe·la 
morte da perve.rsidade dos !homens. 

Mas o 'Ilohre Senador, no seu p1·imeiro di-scurso, insistia na sua idéa pri-
mitiva, .rros seguintes termos: '(Lê) 

"Si abusos teem sido con'biDettidos e os ii!ustres Senadores não 
descon'hecem, estão na obrigação de trazel-os ao conheci?nento do 
Senado, sahindo do cc~mpo àe taes divagações, ·assiom pTestarwo rele-

vantes serviços ao Governo q~~e, solic·ito, o1·de1wrá, as neces\'/arias 
investigações para con hecm· .àa vm·clade e 11ara a m~nição dos ,·espon-
saveis.,, 

A,ppell.o para a c onsciencia dos n1eus collegas. !Deixando nós, como fize -
mos, <> tm' reno das divag<ações• •pWra o da de!terminaçã.o dos factos. C<JIIleiretos, 
não lhe satisfizffinos o repto em .t'Odos os seus pontos? Não- lhe indicamos os 
nomes dos s uppli.Wados? Não l'he lforne•cemos, emfofun, todos os e lementos ne-
cessarios, 1Ja1·a que S. . Ex., de accô1"do com a promessa .que havia trazido a 

esta Casa, em nome do GoV'ern o, pudesse abrir a nece<,Saria devassa no intui-
to •humanitario de imp.edir que ;proseguissem os a:ttentados monstruo·sos, que 
deviam confranger' de dôr o coração empedernido dos mais d&salmados? 

Mas em. f·ace da sa.1:ii'Sfa.ção rigorosamente precisa que lhe dem10s, do .repto 
que nos fôra lançado, 8. Ex. , o nobre representante de Minas Geraes em 
vez de vk declarar ao Senalto que o Governo, honrando a; sua prulavra, 'aqui 
solemnemente empenhada, havia determinado um inquerito imdispensaJVel 
pal'\a a a.PuraçãJo da verdade, .S . Ex. s.w-ge á tribu.na, e declara que esses fa-
ctos eram invel' idicos,, e nos pediu a n ós as provas <!abaes. 

1Mas, seniho.res, a sinl;ples ckcu!mstancia de .S . Ex., de posse da enume-
ração preci-sa desses ifactos conc1-.ertos , vir declarar 24 ·horas após que enes 
eram inverídicos, antes '<ie qualquer exaune, am.tes da mais leve, da mais li-
geia·a verificação da verdade, n ão demon•stra 'POsitivamente (não quero fala<r 
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:na silnoerida<iie de .S. Ex., que rel;o,Illheço), .IJ.ã,o ~emon&trou cabaJmente a in-
sinceridade d(;) G;overno, qua;ndo o autorizava a fazer de public o aquella affil:-
mação, e quaf\do, em seu nome, l):le outorga;va 'PO<ieres para tanto§ 

.A nação as.sislf:i.u aquel!e o;oletilJl·b •comprcmlissc.. i8. Ex . . ped1u a il'lddca.-
ção de f a;ctos. Nós o fiz,e.mos com a ab.und.amda .que deveria s a ti,sfazer ao 
espi'ri.to mfüs exigente e S. Ex . em. vez de cumprir o. oomprollni-sso que havia 
a;$1Swn.ido, •COm os !ladJo.s ·que lhe o.f.ferec.em•C>S, S. Ex . no:s vem :pedir a nós a 
,prova cabaJ deSiSJes aoontecLment·os, que nós ann.unciallJ,os·. 

Vê, :porJ;ll.;nto, o .Senauo que -o ato<rdoaapento .e111 que S. Ex. ficou., ante a 
leitUJra das caiDtas a que procedi, nesta Casa., levou-o a inverter todos os 
terrn·QS da questão, não obstante ·a lUJciã.ez ue seu oollo· espii.Nto. 

rS. Ex, , ao Vél' satisfeitas as co.ndlições do seu a·epto, r ecua v a e.m ! ace 
do com1)1'0misso de · honra, que em n()IT1e do Governo assurn1ka pe11ante a 
Nação. · 

O Ulustre collega, advogado em erito, aqui e nos pequenos povoado> de· 
Minas Geraes, suppoz logo que n esse r ec-into do mais alto p.a rlarnento da 
Republica, ia. debater-se urna daquel!as .questões lhabituae:;; no Tribunal do 
Jury~ e, então, recorrendo a todos os ·:Princípios chicanistas da rabulice de 
aldeia, S. E.x. exi-giq de mim que viesse trazer as pr'ovas das affirrnaçõ·es 
que eu fizera, não se lembrando que S. E ·x. nos reptara apenas a que trou-
xessernos ao conhecimento do Governo os factos. que com tão justa indigna-
ção condernnámos. Então :S. Ex., com aquella rninuciosidade investigadora 
de espírito arguto dos legureiros da roça, entrou a examinar de que natureza 
eran1 as provas e qual o seu· valor convincente. Serian'l provas circumstan-
ciaes? ,Seriam ·provas documentaes? Mas . quem disse ao 1honrado Senador que 
eu me. propuzera a apresentar provas esmagadoras das rnin.has affirmações·? 
De accordo com o repto de S. Ex., eu me cornprornettera a trazer aqui a 
indicação precisa dos factos cuja existencia affirmararnos. Eu poderia, e sem 
sahir das con.:J.ições do repto, sem afastar-me . dos termos incisivos do appello 
que nos !ôra 'lançado, eu poderia não trazer aqui uma só prova, poderia não 
trazer urna só carta, eu poderia mesmo tel-as trazido escriptas, sem assigna -
tura e dactylo·graphadas, como torpemente inventara a matilha sordida dos 
defensores mercenarios do poder; eu poderia não ter trazido prova alguma, 
pois ,bastaria a declaração clara, inequívoca e, precisa do;> facto.s allegados, 
côrn o cortejo das suas circurnstancias, com o nome das victirnas e os lagares 
em que eram flagellados. E o fiz. 

iElu teria aSJSim, com Isso, satisfeito o compromisso que assumi de :publico 
neste recinto de prestar ao Governo esse serviço que ,s. Ex. atfirmou seria 
relevante, na sua penultirna oração. Mas a verdade é que fui . além pois 
a·presentei urna série de cartas, que poderia ter sido muito maior si e~ qui-
zesse, todas ellas, sem excepção, escriptas pelo proprio punho que as assi-
gnararn, escriptas urnas a la pis e outras a tinta. Apresentei-a s, affirmando 
que, não obstante a aut orização que tinha para trazer a publico os nomes d os 
respectivos signatarios, eu me amedrontava em face ua perspectiva rprovavel 
de ser instrumento involuntario de novas .perseguições do Governo contra os 
infelizes detidos nos ergástulos de Estado. 

Tinha o direito de temer eSISa s perseguiÇÕes; tinha o direito 'de affirrna r 
aqui, como affirmei, que infelizmente o honrado Senador não vira nenhuma 
das assignaturas, porque não era demais que eu suppuzesse que possam ha-
ver denunciadores entre os arni:gos uo 'Governo, quando o Chefe da Nação 
autoriza que S6 ·pubHq•uern a'los jo!"naes declarações de ·premias aos delato:r'es , 
monstruosidade moral que já mereceu, nesta Casa, a profJi.gação causticante' 
do brilhante parlamentar, Sr. Bar>bosa Lima. Um Governo que transforma 
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as manifestações mais desprezíveis da miseria huma na em virtudes do Es-
tado, para premiar com o dinheiro do povo aquelles que ·praticam acto·s que 
.0 s collocam abaixo, muito abaixo ·do ultimo ponto da escala descendente das 
baixezas humanas; um Gov€rno que não se peja de metter as> mãos nos 
cofres publicas, para, sem autor-ização legislativa, declarar que vae premiar, 
á custa da Nação, actos que merecem da consciencia de todos os homens 
dignos o ferrete da infamia, esse Governo, Srs. Senadores, não pôde contar 
entre os seus ami.gos quem faça ostentação das virt·uàes civicas da delação? 

\M:as, oxultando os nomes, tomei tam•bem por m inha vez outro compro-
misso - o de trazer a pubJ.i.co as assignaturas da.s cartas mais expressivas 

· {JUe por mim fossem lidas neste recinto. 
Mas o ·honrado Senador ac;hou que, por não haver eu trazido a.s provas 

documentaes, as provas circumstanciaes, as provas testemunhaes -das mi-
nhas accusaçõ·es, tinha desapparecido o seu compromisso de honra, de que o 
Governo -abriria rigorosa devassa para a apMração ·da verdade dos factos 
criminosos que aqui denunciámos .. 

Mas, senhores, si eu tivesse trazido a prova documental, a prova circum-
stancial, a prova testemunhal com todo o peso esmagador da sua veraoidau~. 
para que então a devassa do Governo, .para .que então a sua promessa de 
a ve-riguação da v.erdade? Que necessidade teriarnos nós de que o Gov·e'rno 
abrisse uma ,syndicancia p'ara verificar si eram verdll.U.eiros ou não os factos 
aqui a llegados, si de antemão tivessemos o·btido e tra2lido ao Senado ·essa prova 
exuberante, -com todo o pezo de sua -ev-idencia irref-ragavef? 

Bem se vê, po·rtanto, tSrs. Senadores, 'bem se vê que o illustre represen-
tante de Minas Geraes deixou ainda a sua promessa formal em completo 
e absoluto esquecimento, não honrando o compromisso solemne que publi-
camente assumiu nesta Casa. 

·Desejára qut> S. Ex. estivesse prese:nte para perguntrur ao honrado Se-
nador, invocca.1HlO a sua nobre consciencia, si não obstante eu não hav~r 
.indicado os nomes dos signatarios das car.tas, cuja leitutra procedi em meus 
·ultimas discursos, haverá quem conteste, nesta Casa, poderia. mesmo IS. Ex. 
impugnar a veracidade incond'undivel de que figura nas prisões do Es·tado 
o fami-gerado cubículo 59,' e que nesse cubículo cat.<teumba, em que hão de 
fallecer, pela prapria asphyxia, os que a1li foram endau.surados, que nesse 
cubiculo tinham sido encerrado.s valri.os detentos poliUcos, por alguns ou 
muitos diaSJ? 

Quizera, que 11ouvesse uma unica voz que · contestasse a existencia real 
do forte, do .tunnel e dos porões. (PWUSa). 

iEu quizera. que houvesse quem trouxesse a sua palavra :de honra pa-ra 
a da impugnação da verdrude -dolorosa de •que, 11esses .porões homicidas, teem 
s ido enclausurados centenas de presos lJOlitic os, alguns delles deportados 
·para as regii!íes inhospitas da Clevelandia, a KJ.ue me referi no meu u-ltim,) 
discurso, levrudos em porões infectos, de es-cotilhas fechadas, em po·rões desU-
nados á conducção de cargas, pesadas, e onde bastaria o simtpiles cheiro das 
carnes sec&a.s e dos feijões deteriorados e outras mercadorias de odõr activo, 
for te e suffocante, para determinar a asphyxia lenta, cruciante, e fatal, 
dos desgraçados que ali estivessem encerrá;dos? Quem contestará esses !fa-
ctos? (Pausa.) 

Quem os contestará, Srs .. Senadores? (Pausa.) 
O SR. BARBOSA LIMA : - Os medicos, que· tomaram o pulso aos escravi-

zados seviciados, •nos t empos anteriores á lei de 13 de maio·. 
O SR. MoNrz SODRÉ: - ·Muito 'bem. ®u quizera que esses medic as se apré-

sentassem em outro ·plenario, onde pudessemos determinar pre-cisa e rigoro·-
~amente a verdade. 
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,Desde já annuncio, Hr. Presidente, que esses crimes monsrtruosos e esses 
attentados repugnantes, que teem s.ido praticados á sombra desse sitio, ihão 
.de ser opportunamente processados, pol'que hão de ser levadas aos tribunaés 
todas essas autoridades que sob o mysterio do estado de sitio, desse sitio te-
nebroso, teem praticado esse·s verdadeiros actos de vandalismo, pol'que, todos 
nós sabemos, .que os matadores não o deixam de .ser, ·pol'que praticam as s uas 
barbaridades sob o manto protector dessa medida excepcional. 

Ahi está o § 4", do art. S.ü, da Co.nstituição, qu€'- estabe,lece a responsa-
. bilidade crimi·nal de t odas as autoridades, pelos abusos que hajam commetti-
do, infractores do Codigo Penal. 

Srs. Senai.!oTes, outro ponto do discurso do em.inente re·presentante de 
Minas .Qeraes foi aJquelle que se referiu ás instrucções baixrudas· pelo illustre 

. GeneraJI Carlos Arlindo. S. Ex., o honrado Senador, havia affirmado ao 
Senado que os detidos não estavam incommunicaveis. S. Ex. havia dito que 
os .detentos recebem vúsitas de amigos e de pessoas de suas• familias, con-
ferenc,iam com os seus advogados, illudem a vigilancia dos seus.'guardrus e se 
communicam com _pessoas extranhas. Eu então demonstrei, com prova do-
.cumenta<l, em que, .de accôrdo com as proprias instrucçõ'es baixadas pelo 
.alto commando da policia desta capital, a ill'communicabilidade era de um 
rJgor aibso1uto, .po·nqu.e ella nã:o attingia somente a pessoa physica do prb-
prio detento, mas ilil;Pun'ha a incommunicaJbilidade absoluta, até eS[lirituaJ, 
porque vedava terminantemente a troca de qua<lquer· correspondencia. O 
,honrad~ Senador affirmou, porém, que essa publicação se rerferia apenas a 
correspondencia sedicio-sa .. 

{) SR. BARBOSA LIMA: - Tudo depende de sruber o que S. Ex. chamava 
sedicioso; qual a elasticidade dada aro qualificativo. 

O SR. MoNIZ SOmlÉ: -Nem mesmo, infelizmente, poderia haver essa du-
vida, porque a prohibição relativamente á c-orrespondencia foi em termos 
categorieos, irrestrtctos, absolutos e illimõtados, embora. reconhecida pela au-
toridade que devesse> vigial-a, ser a correspondencla innocua,. inoffensiva e 
até inutil , <e-lle tinha o·rdem e:J>.'V·re.ssa, de accõrd-o com essas ins-trucções (?nos-

•trando um papel), de · prohibil-a terminantemente. 
'E·u vou demonstrai-o ao Senado: 

"Não é permittitla qualq1wr correspondenoia, devendo - o oificíal 
apprehender a que · apparecer, e remetter a este com·mando as que fo-
rem de natureza sediciosa ou contiverem informações que não de-
va·m ser divulgadas. " 

Vê bem o Senado - a prohibição sobre a correspondencia é -absoluta, 
sem e-xcepção : 

"Nã.o é permittida qualquer correspondencia devendo o official appre-
•hénder a que apparecer". Ainda devená "remetter ao Commando as que forem 
sediciosas, ou ql:le (notem bem, Srs. ·Senadores), contiverem informações que 
não devam ser divulgadas" . 

O ;~·R. BAR,BC)sA LIMA: - :Por exemplo: as procurações para receber venci-
·mentos, porque irrisoriamente dizem que não pa.gam os vencimentos porque 
não apr()sentaram procuração. E' o regimen da plena escravidão. 

0 SR. !MONIZ SODRÉ: - Eis ahi. 
Mas, porque o honrado Senador por Minas Geraes deves•se saber que 

estava sendo ·prohihida toda a correspondencia, sem excepção, e remettida ao 
alto commando da policia, aiquella que contivesse informações que não de-
vessem ser divulgadas, S. Ex. affirmou no seu discurso, como prova contra 
as nossas allegações, o facto de não se' tornarem conhecidas quaesquer r'ecla-
mações sobre o tratame·nto que recebiam nas prisões. 
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Appello pa,ra a consciencia dos meus illustres collegas! Não é isso um 
escarneo la n çado sobre o infortunio desses infelizes, a quem se prohibe com-
pleta. e absoluta conununicação com todo:; os seus amigos e pa rer.tes, a quem 
se impõe o sigiiio absoluto, cassando toda e qualquer correspondencia que 
appareça, remettendu ao a.Jto commando as !(Jue não devem ser divulgadas, 
e, ao mesmo tempo, invocai· o silenci.o das victimas emudecddas pela censura 
como demonstração ineq uivoca de que eUas não teem reclamações a fa.z.;r-
contra o tratamento que lhes dão nos presidias do Estado? ... 

S. Ex. affirmou ainda que eu havia feito ao !Sr. Generai Carlos Arlindo 
.a accusação de que S. Ex. havia determinado o fuz.ilamento nas prisões. 

Sr . Presidente, declarei no meu. discurso, e repeti em aparte, que não 
assegurei, pois não costumo entrar no fóc:o elaborador do pensamento :le 
out•rem com intenções pejorativas - não affirmei que o illustre General ho u .. 
vesse tido a intenção de autorizar o fuzilamento dos presos. Mas o que as. 
segurei e affirmo solemnem ente é que ·nas instrucções expedidas ·por S. Ex . , 
o fuzilamento está autorizado desde quanrlo E·Ilas declaram que "no caso de 
algum acto de grave desrespeito, o commanda.nte do destacamento e?np•·ega-
•·á. os 1neios de •·cp1·essão ao se>1~ a~cance". 

•Mas a de!fesa feita pelo illustre ·Senador por !Minas Geraes a respeito desse 
incidente importa ainda em uma formidavel ace>usação 'á.s proprias autori-
dades do .Estado, encarregadas da vigilancia dos presos, porque •S. Ex . tecen· 
do os maiores elogi!}s aos sentimentos humanitarios do General Carlos Ar· 
lindo, evocada de sentimentos tão elevados e tão nobres não vaci·lou em esci·e. 
ver e assignar estas imltrucções, que não farão os outros, então aquelles que 
não tenham o estofo moral de S. Ex.? 

Bem vê, portanto, o illustre Senador, que as suas palavras, nesta ques-
tão veem toTnar ainda muito mais justas, muito mais sérias as apprehensõ·es 
de todos os que temem pela sorte dos reClusos ·politicos. 

Mas, Sr. lPre~idente, affirmei que eu já teria satisfeito o meu compromis-
so e por isso me cabia o direito de exi.gir deIS. Ex. que tambem satisfaça c 
que assumira em nome do Governo; affirmei que teria satisfeito o meu com-
promisso, desde que fiz as indagações pTecisas de todos os factos que ser-
viram de base ás minhas accusações. 

1Vfas, nos me·us discursos anteriores, fui adeante, fui a lém dessa promessa, 
e apresentei as cartas, cujo valor .S. Ex. contestou, por ·não conhecer a 
idoneidade moral dos assignantes. Eu poderia responder a iS. Ex.: que im· 
porta que não tenham valor moral esses de·nunciantes; que importa que se-
jam anonymas essas .:artas? o que impo·rta é saber si os !factos a.Jlegados 
são falsos· ou verdadeiros. 

Quando nós queremos demonstraT a existencia material de u.m aconteci· 
menta .que já :passou, é necessario que· ·procuremos o valor moral do depoi · 
menta, m as quando se trata de factos actuaes, de factos que se succedem 
na hora presente, pouco 'importa que t€nham valor ou não aquelles que os 
denuncia~n. desde que possuamos os elementos necessarios para a plena e 
cabal elucidação da vet·dade? Por isso convidei S. Ex. para que fossemos 
juntos fazer essa investi·gação dolorosa, essa via cruciante através das pri· 
sões de EJ.stado, para que então S. Ex. se commoves.se ... 

:Mas, Srs. Senadores, além das dezenas de cartas, assignadas e escriptas 
pelo pr.oprio punho das victima.s, eu tenho em mão o grito de re·volta, 1.;; 
brados de indig·nação, o clamor da Justiça, que .partem da conscdencia do~ 
proprios detidos, reaffirmando as minhas declarações, com o estoicismo he-
rolco das almas privilegia das. 

Vou let· ao Senado esses documentos (Lê): 
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" ilha das F'! ores, 4 de junho de 192:5. 
Illmo. e Exmo. St·. Senador Moniz Sodré. 

Respeitosas sa udações. 
Os abaixo assignados, a ctualmente neste presidio, e que tiveram 

a desdita de passar pela Casa de D etenção, deparando com uma local 
do jornal "A NQticia", de 2 do corrente, em que se pxocura fazer a 
defesa do Sr. Meira Lima, seu director, com menospreso p ela pa-
•lavra honrada e b-rilhante de V. Ex., vêm d ecla<rar, sob palav~·a de 
·honra, que os assertos .por V. Ex. emittidos sobre o ttatarriento d o~ 
presos politicos na.quelle presidio são a pura exp·ressão da verdade, 
e outrosim, informam a V . .Ex . . que desafiam que qualquer dos pre-
sos raferidos, entre as victimas daquelle carcereiro e seus aulicos, 
conteste tal affi.rmação. 

Autorizando-vos a fazer desta o uso ·que vos convier, s ubscll','-
vem-se vossos Attentos amigos e a dmira dores obrigados: 

Profes sor Dr. F. Labouriau, cathedratico da Escola P oly-
techni·ca; 

Bartlet J ames, escrivão da Primeira Va<ra Civel; 
Everardo DiaS>, j o-rn a lista . 
T enente-coronel Vie ira Ferrei'ra; 
A. da Motta [paz, advogado e lavr a dor; 
Coronel Alfredo Bada ró dos SantQS; 
P.harmaceutico João F er·r e: r a Chaves, negociante e proprietario ; 
José de Avellar .Fernandes, advogado; 
Eurico J>eres da Costa, es tudante· de direito, solicitador e pr o-

prietariQ; 
·R a ymundo de 'Lemos Motta, empreiteiro, indu!>trial; 
Aldobrantino Chaves Segura; 
A . .guinaldo de Assis Ba ptista, ex-·2o ten ente commi.ss•ionado ; 
Antonio D. Lopes , commerciante em Santos; · 
AdaiJ Barreto de B a r.ros, ex- 2° piloto de comma ndo; 
Pedro de Góes Forjai, ex-sargento do /Exercito ; 
Fernando Ferreira, .guarda-livros; 
iRhode AI'Ce dos .Santos, s ·ub-official da Armada ; 
Athali-ba MartinS' Crespo, 1• sar g :o·nto; 
·Carlos Vinhaes . " 

O SR. BARBOSA LIMA: - ·Manifestação de c01·agem civica e. e xemp-lar que 
Jevia fazer corar a muita gente. (Muito bem .) 

O SR. ·MONIZ SODRÉ: - Tenho a qui um out-ro documento: 
"Ilha das Flores , 5 de junho d e 19•25. 
Illmo. Sr. Senador Dr. Moniz Sodré. 

Attenciosas saudações. 
Os a baixo a ssignados, presos politicos, civi-s , que e!>tiveram 11a 

ilha R aza , t e ndo conhecimento da c arta por V. •Ex . lida no Senado, 
e onde se refer em factos ali occo·rridos, vêm decla rar a V. Ex. serem 
de todo verdadei-ros, e ainda aquem da realidade. 

Aproveitando o ensejo, informam a V. Ex. que, a léra da ordem 
a~signada, e já publicada ... " 

. .Ohamo a atte·nção do Senado: 
".. . do tSr. General Carlos At·lindo, outras res.ervacl,as , deve t er 

tido o commandante <lo Destacamento, 2° t enente Sylvestre Buer•o, 
as quaes, segundo confessou, ian1 até ao fuzilame nto. 

E stribado n essas ordens, esse officiai agg rediu a . ca~ete e man-
dou a ggreclir por praças um dos presos. 
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Vindos a bordo .elo Cwrnpos, esses presos tambem políticos, in-
scriptos na relação geral como presos communs, era.m forçados a -tra-
balhos de faxina sem remuneração alguma . O a ggredicio teve uma 
orelha rasgada a sabre e mais cinco ferimentos, e só esca pou ã 
morte por interve·nção prompta dos presos politicos . Esse facto foi 
levado ao conhe cimento das autoridades pelo capitão de corveta Raui 
E. Daltro, mas nenhuma provide·ncia foi tomada. IPódem os abaixo 
assi.gnados attestar ainda a ameaça de fuzilamento aos presos Drs. 
Everardo Backheuser, José Oitici"Ca., Eurico Costa e GuHherme 
Telles dos Santos sobre os quaes o tenente Sylvestre Bueno mandou 
fazer fogo po·r .haverem elles descido ás pedras da ilha, sem que aos 
m esmos houvessem transrnittido qualquer ordem pro'hibitiva. 

O SR. BARBOSA LIMA: -Ess-e tenente va e se r promovido por acco 
de bravura (.Riso.) 

O SR. MoNIZ Som$: - Au•torizando V. •Ex. a f·aZJer desta o uso 
que a V. Ex. convier o-f.fe•·e.cem a V . Ex. o seu testemunho perante 
qua.lquer aut<Yridade, .caso d eseje V . Ex. a p.rova corrupleta soli.clitada 
.pelo Sr. Sena dor Bueno Brandão em seu discurso de ante-hontem e 
subscrevem-se ele V. Ex. .pat rícios obrigados. - BC11rt'lett JO/Ines. 
-José Oiticicn. - Everarào .DiM . - Aristides D. Lopes. - Etwico 
PereB da Costa .. - .RayrmLn.ào de Jesus Mo'líta." 

Ha ou·tro documento relatLvo á Hha Raza: 
"Exmo. Sr. S enador Dr. Moniz Sod·ré JUtencio.sas sau-

dações. 
Os •a!baL"o assignados, todos officiaes d a A t·mada Brasile il·a e 

presos •politicos , <>s quaes estiveram detidos na ll'ha Raza, t endo co-
nheoimento dos debates que se vêm, ha dias, travamdo na tribuna ·do 
Senado da Republica, por intermedio do Diario do .Congresso, vêm 
su'bscrever tudo a,quHlo que V. Ex. affirmo-u em seus dis CU'l'SOs, re-
lativamente á situ<a.Ção dos ;presos naquelle presidia, pois tudo aquillo 
foi por elles assistido e soffrido . outrosin1, offerece.m seus testemu-
nhos perante qualquer autoridade que seja, afim de que !possa V. Ex., 
caso <> Gove-r.no ordene a instauração de um .inquerito., off.erecer ao 
Zeade1· do Governo na mais alta casa do Pa.rlamento os depoimentos 

escriptos com as "formalidades intrínsecas e extrínsec as " , tal como 
solicitou aquelle Senaldor. 

Au.torizaooo V . Ex. a fazer deste o us.o que n1ais lhe aprou-
ver, ·=.bsdrevem-se os .seus patridos e admirad-o.res. - Raul Elysio 
Daltro, capitão de co.rveta. - Atti!a Monrteiro Aché, capitão tenen-
te. - Saladin<> Cunha, c aJpitão -tenente. - Hector •Ca ndido COrrêa 
capitão-tene nte . - W ·. de Araujo Motta, 1° :tenente. - P a ulo Ma: 
~·io da .Cun!ha !Rodrigues, 1 o tenente. - Miarrio de Faro Orlando 1 o 
tenente. - P.auJo Fernandes Machado, 1° tenente e ngenheiro mU:C-hÍ-
nista. - .&ntonio Elias de Paiva, 1° tenente machi•nista. - ·Floriano 
P eixo.to Cordeiro de Farias, 1° tenente aviador. - Al'varo de Ar aujo, 
1° tenente aviador. - Djalma ·Petit, •1° t enente aviador. - Fran-
cisco Vicente Bulcão Vian111a, 2° tenente. - Alvan-0 ·Migu elote 
Vianna., 1° tenente. - Joaquim JCa.rlos iReg.o Monteiro, 1o te11ente. 
- Ary de Albuquerque Lli·ma, 1° tenente e Ornar Nwe s Marques, 
2. 0 tenente." 

Sr. Presidente, não me ass<Yn1brarei muito se amamthã m·e viere~m pedir 
o reconhecimento das !firmas , por •notaTio publico, :Porque n a situação a !l-

gnstiosa em que se devem encontrar os defensores do Poder todos cs absur-
dos contra o bo.m senso não· nos podem su1-prehender. 
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-o honrado Senador por M:inas Geraes decllilrou no seu discurso que 
todas as forças politicats do paiz - cama1·a dos Deputados, Se.nado, da R,. 
publica, Governadores de Estado, Carnaras locaes, estaduaes e muni'-lipaes, 
até a magistratura federal ou estadual - tod<Js os Glementos po•liticos ou 
não políticos do ,paiz, estão ao lado do Chefe da Nação, ·p·restigiando 0 Go-
vm·no actual. 

O ,SR. BARBOSA LIMA: - O Visconde de Ouro Preto tinha tudo isso em 
14 de novembro de 1 8-&~. 

O SR. ·MONIZ SoDRÉ: - Tive occasião de aff ir:mar a S. Ex., que as de-
clarações do honrado SenadoT importavam .n:a maio.r das accusações que se 
poderiam fazer ao G<Jverno, que lhe estava merecendo os seus. francos lou-
vores . 

Nunca nenhum dos membros da opposição te ria flagellado com mais 
crueldade ao actual administrador do ,paiz! O facto assim é! 

Eu quizera que 'S. ·Ex. nos dissesse então ·por.que o G<Jover.no, que tem 
ao seU' lado todos os elementos politicos do paiz; que conta com o apoio de-
cidido de todos os elementos de d'orça, e merece os applausos dos bons brasi-
leiros, porque, então, e~1se Governo mantem o paiz ·ean estado de sitio pei·-
manente, gar.roteanõo-o nas suas liberdades, ·usur:pando os dkeitos de todos 
os -seus concidadãos, nas .mais preciosas framqudas l!iberaes .que a Constituição 
J.hes ·confere? Nessa decla<~:ação do. nohre Senador não está a oonfiranação de 
que o estado. de sitio que assistimO<SI, enluctando e aviltando a Repubdic;a iha 
mails de tres arunos, este estado de sitio só é decretado, só •é imposto· ao palz 
paJra a swtisfação exclusiva das vinganças pessoaes e dos caprichos odientos 
do chefe da Nação·, desde quando não são as condições actuaes da ordem 
publi'ca que estão exigindo essa medida execravel? Pois então o Governo, 
que se ufana do a;poio quasi unanime do paiz, se·rá lioito decretar un1 sitio 

por tres anno.s e maio, estendendo-o a ·314 pwrtes do territorio· bra.sHeiro? 
Para que? para a manutenção da ordem publica? 
Mas isso seria a contestação formal das .palavras do honrado Senador, 

parque si o Governo conta com os applauso·s de todas rus forças políticas 
ou não ·políticas efficientes do paiz, qual a necessidade do sitiu para sua ma-
nutenção no :poder? 

Claro está que o illustre representante de Minas, nessa sua af.firmação, 
flagella o Governo, {)()In a maior, a mais doloro-sa e a mais pungente das 
co.nodemnações, confessam.do publicamente, com a sua autoridade política, com 
a sua opinião· insuspei,ta., .que o estado de sitio só existe paJra sae<:illJr odios, 
para satisfazer vin.gançru>, .para o. anniquillamento dos poucos e insi.g>nifi-
canü>s elementos de opposição. 

O SR. PRESIDENTE: - Observo ao nobre Senador que está ter/IDinada a 
hora destinada ao expediente. 

O SR. MoNrz So[)$: -Peço a V. Ex. qu·e consulte o Senado si concede 
a prorogação regimental de meia ho:ra, porque eu creio· que termina1·ei o meu 
discurso, nesse prazo. 

O SR. PRESIDENTE: - O Sr. Senador Moniz Sodré requer a. prorogaçiio 
da hora do ex,pediente por 30 mi.nutos . 

.Os senhores que approvan:n o requerimento, quei.ram levantar-se. 
(Pausa). 

Fo1 approvado. 
Contin tia com a .palavra o S.r. Moniz. Sodré. 

O SR. 1\ioNIZ So!J.RÉ: ( contimLando) - Sr. Presidente, o honrado Sena-
dor, terminal!ldo ainda o seu discurso, nos il'azia um convite para que nós, 
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~ vez desse ·co.rn'bate ao Governo, façamos um ap.pello aos revolucio.nario& 
para. que eUe::o deponham as armas, cessando a i•nsur.reição. 

E' certo, Srs. Senadores, que não tenho ;prestigio Prura fazer revoluções, 
nem autoridade prura detel-os no seu curso trium·ph8Jnte. 

Já se me abriu azo de affimnar, nesta Oasa, que as revoluções não são 
nu·nca obira oo um homem. Als revoluções •são p'henomenos histori·cos, que 
surgem como con sequencia fatal, faoctores natu.raes da evoução dos ·povos, e 
irrampenl .quasd semp1·e por ,c;uLpa pdncipal dos m ã os ·go.vernoS', respo11,saveis 
directos de todas 8/S convulsões, ~do no povo, Peios seus attentaoos, a 
mentalidade do desespero que agita o paiz. 

Mas eu, •Srs . .Senadores, oom a mesma autoridade com que m e tenho di-
rigido ao .Senado, incitando-<O a 'lllll1a. obra 'benemerita de salvação uac1onal, 
pela confraternização de todos os brasileiros, ou poderia d irigir um a:ppello 
áquelles que defendem, com armas nas mãos, os inte resses v itaes do nosso 
pa.iz, si a lingua:gem do honrado Senador fosse exactamen te aontraria áquella 
com .qu e S. Ex. :procurou condemnar esses m .ovimentos salutares de •rea'Cção 
nacional . 

O :honrado .Senador mais uma vez não compre'hendeu o aJ!:ca;nce das s uas 
expressões e for:rnulou aqui solemnemente a ma~s esrt:rondosa e cabal defesa 
dos movimentos revolucionarios que convulsio·na:m o Brasil . Porque , s i 0 
illustre coliega nos viesse demonstrar que o .S.r. Presidente da Republica 
não conta 'COm o apoio dos elementos politicos do ;paiz, que •S. Ex. não tem 
os applausos da Ca.mara, do .Senado e dos Governadores, que contra S. Ex. 
estão as f orças vivas da Nação, e'Il!tão eu poderia affirmar a desnecessidade 
desses movinlentos revolucionarias. Si as fo<~.·ças effkdentes não collabora:m 
com os desvarios do Poder Executivo, si, ao contrario, são ibastan tes :para. 
refrear os ímpetos criminosos do Governo, paTa embaraça:l-o ·naSJ s uas expan-
sões, contra os interesses vitaes da nossa Patria, para que a luta civil, com 
BIS suas tristes 'Conseg uencias e perdas dolorosas? Ma, si s . Ex. vem dizer 
que .o Govevno da ·Republica conta com a oollaboração de todo o apparelha -
:nento :pol1tico do J)aiz, col!lnivente •Com todos os abusos monstruosos do 
poder, .S. Ex. entã o justiüca plena e ca,balmente esse mo'Virnento de rea-cção 
nacional, que é ·um movimento de libertação do BrasH, desde quando falli-
ram todas as espera:n ças .de redempção nacional pelos .processos no.rmaes, '!:e-
guiares e constitudonaes . 

Eu ;poderia fazer um appello áqu elles que s e batem, offer.ecendo heroica.-
mente em holocausto a pro:pria v ida nos altares da patria angustiada, si m e 
provasse e eu ,reconhecesse a impotencia desse Gove.I"'lo para praticar o mai 
e cmvar a ruina em q ue elle já abysmou •O :pa.iz. Mas s i S. E x . declara que 
todas as forças vivas da Nação constitu em um syndicato polític o ~)ara .pres-
t igiar as 1ououras .g.overnamentaes, ·na trucidação inclemente das Hbell'dades 
pubJicas e fra:nqui8JS con stitucionaes, .qual é a conreiencia de patriota e qual 
é a alma de brasileiro. que n ão ap:plaude e não abençoa conscientemente o 
movhmento d e libertação nacional? 

Bem vê ainda os meus illus tres collegas q ue é ThO ;proprio· discurso de 
S. Ex. que encontramos , por uma destas indiscreções naturaes da <Jonscien-
cia daquelles que faliam contra a razão e a justiça, que encontramos os mo -
tivos mais ·poderosos para o combate !fonna;J do GOverno. 

Mas, porventura, SOOilJOS nós os que co.m•batemos a s ua a:c,ção f!Jagellado-
ra, somos n ós, os apaixona dos, somos .n ós, que pelos ímpe tos dos interesse:; 
partidarios, ou despeitos de occasião, proclamarn·os nefasto um govermo que 
merece as bençãos do paiz? 

·Eu aocceüo, a inda, S.rs. •Senadores, .a discussão sob este ponto d e vista 
especial ; eu appello dos nossos sentimentos políticos, dos nossos interesses 
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partidarios, das nossas paixões õe momen:to, appel!o do p.r<Jprio julgamenh 
da consciencia na~cional, para o julgamento mais calmo, talvez mais refle-
ctido e mais imparcial dos grandes escriptores que se veem occupando com 
os acontecimentos qUe se desenr<Jlam na Republica Brasileira. E n esse ap-
p·ello á consciencia e ao julgamento desses grandes publicistas é que vamos 
encontrar a condemnação, porém, _ infelizmente, justa, inclemente, que não 
póde ser ac oimada da pecha de parcialidade ou suspeição . Chamo a attenção 
do Senado pa!ra essas apreci<Lções q_ue nos vão dceprimindo no conceito das 
nações civilizadas. 

IM:alS, porventura, somos nós, os q.ue condemnamos esses crimes, os que 
p1XJfli.gamos esses attentados, os culpados por esses conceitos que se vão 
fb.rmando, unani·mes, contra nós, nos paizes estrangeiros, ou são os gover-
nos que, com <JS seus actos, com as suas attitudes, attentam fragorosa e es-
candalosamente contra os creditas vitaes do . Brasil? ' 

. O •SR. BARBOSA Lr:M,A: ~ Está satisfeito com os applausos da Agencia 
Ame.ricana . Julga que essa •é a o-piniãa. mundial. (RJiso.) 

O •SR. MoNrz SooRE': - Eu vou ler, ISrs. ISena;dores, como as malore3 
mentalidades estrangeiras q u e se teem <JCCupado do Brasil moderno se mani-
festam em coneei.tos deprimentos, que deveriam despertar a nossa insensi-
bilidade em um ·gesto de patriotismo, afim de pormos um cobro a essas vila -
nialS, que es·tão collocando o Brasil erutre os .povos mais se1vagens do mun-
do,_ vi~lanias que dão apparencias de razão a algumas apreciações injustas 
contra nós. 

G ustavo Le. Bon, em suas '"!Leis psychologicas da evolução dos povos", 
observa, com uma serenidade que confesso ser excessiva: (lê) 

•"1Um ·só :paiz, <J Brasil, tinlla escapado um tanto a essa profunda de-
cadencia dos povos sul-american<Js, em. virtu.ãe de um regimen monarchice 
que· collocava o .governo ao abri•go das com-petições. 'Muito liberal para raças, 
sem ene1;gia e sem vontade, acabou por succumbir. Desde entãq o paiz ficou 
entregue a uma completa anarohia, e, em poucos annos, a gente incumbida 
do poder delap·idou de tal ·maneira o TihesO'llro que os impostos foram au-
gmentados em pr<>porções desmedidas." 

·Bryce, 'll·a sua ultima o-bra de 19·22 "Democracias Modernas", eni cuja 
elaboração consagrou mais de vinte annos de estud'os profundos e conscien-
ciosos, escreve: (lê) ".Podemos cham•ar democratico o Reino Unido, os do-
mínios britannicos que gosam d-e um governo proprio, a França, a Italla, 
Portugal, Belgica, Hollanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, a Grecia, os Esta-
dos Unidos, a Argentina, talvez mesmo o Chile e o Urugua y. E' ainda mui-
to cedo pa!ra falla.r dos novos Estados da Europa . Quanto ás repu'blicas da 
America Oentral e do 1Mar das An!tUhas, qualqu er que seja o voca:bulo sobre 
o . qual nos agrade designai-as, ellas não são ·democraticas." 

Elle exclue das d&mocracias da America do •Sul o Brasil. 
O SR. A. AZEJREoo: - Ta l.vez porq.ue não conheça o Brasil . 
O SR. MoNrz •SO•DRE': - E' }JOI'que elle não conhece o Brasil, af-firma o 

ho.nrado collega._ Pois vou mostrar ao Senado as .suas apreciações espe-
claes sobr& o nosso paiz, allegações de factos verdadeiros que duvido S. Ex. 
os conteste. 

O .SR. A. AzElREDO: - Eu as conlheço. Combatem a Repu:blica no Brasil. 
O .SR. i.MoNIZ SooRE': - Não senhor: assignalam factos escandalosos que 

se passam no Brasil. 
O SR. ARISTIIDEJS ROCHA: - Si V. :Ex. esmerilhar, ha de encontrar ml-

lhares de escri-ptores por ahi afó:ça, cujo gr•rbo unico ê descom·por o Brasil-
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O Sn. ;MoNrz iSODIUil': - Di.z Bryce: (Zê). "O desenvo]"l(imento material ef-
fectuc;u-se mais rap~damente no Br:as.il que. nos outros Esta dos. d~ que nós 
acabamos de fallar e a vida :J?olitica mani-festou-se sob o regimen republi-· 
cano com uma actividade maior; o pOJiz manteun-se, en-tretanto, tãa afastado 
qu,a,nta nunca rle tornaa;-se 'liWUL rle'l'lWC'I'acia. » 

O SR. A .. AzERE,OO: - Na O·P.inião de Le Bon. 
O ,SR. ;MONiz !So.r>REl': ~Na opinião de Bryce. [)iz elle: "As eleições são 

feitas serm nenhum respeilto pela legalidade." 
O SR . .Aru:STIDEJS RocHA: _.. ·Eu· não o censuro poi· iss·o. Porque esses con-

ceitos elles colhem através de discursos, proferidos nesta e na outra Casa 
do Con.,<>Tesso. 

O SR. MQNiz SODREJ' (Continu.a1114o a Zl}itttra): - "iE si a fraude não dá 
os resultados desejados, os políticos não !hesitam em reco-rrer á . força " .. 

"A legislatura con.ta em seu seio .. grande numero de personalidades lu-
telligentes e mais ainda .de ta.lenltos or:atorios, mas a intri-ga reina no Par-
lamento e, como observava Clemenceau, iha uma dezena de annos apos urna 
visita ao Brasil, "a autoridade da Cc;nstituição é puramente theorica". 

O .SR. A. AzEJREDo: - Parece que conhece. 'bem o Brasil, embora tenha 
passado por aq<Ui como um meteoro . . . (Risos. )> 

O SR. M'ONiz :SODREJ' (CDntinuamdo a leitttra): - "Um intrigante ohabil 
póde tornar-se senho1~ do paiz, tal comG político poderoso que fo i ll!ltimamen--
te victima de um assassinato . Esta R epubliea é de facto uma oligarchia, não 
de grandes familias territoriaes como no Chile, mas de •pessoas que, enu·e 
homens ricos, os indusltriaes, finanoistas ou commerciantes se occupam de 
politka. Assim como em toda, a oligarc:hia esses politicos usam de seu as-
cendente em sua vantagem pessoal, se·m comtudo neglig.encia1· inteiramente 
os interesses nacionaes, porique os brasileiros são extr·emannente altivos <] ., 

seu magnífico paiz, q.ue elles proclamam ser o primeiro da America do Sul. 
"!Mas entre um pai:r:iotisme nobremenlte desinteressado de um lado, e fin':l 

egpisticos de outr:o, o . bem estar das massas não. obtem toda. a attenção (1., 
que elle teria n ecessidade." 

I() SR. iMENDONÇ~ MARmNs: - Mas, V.. Ex. <àe>íe accres-Centar q.ue Hry·~~~·. 

em um Ji.v.ro intitulado "As democracias moderna,s", reconlhece qu.e .a.pesa.t· 
de quaesquer outros defeiltos, os politicos brasileiros sãG semp're conduzidos 
pelo desejo de bem conduzir a iNação. 

O SR. MoNIZ •SobRE': - Triste desejo esse <IJUe nos leva ao descalaJJro 
a que assistimos neste mo·mento; que nos arrasta ãs· portas da anarchia ., 
qrue nos conduzirá ta.lv.,z, desgraçadamente, ao p·rotectorado ou submissão ao:; 
nossos cred<Yres estrangeiros. 

O SR. Lurz ADOLPHO: - Bryce assim se externo u a nosso respe~to por 
causa de um movimento mililtar. 

O SR. MoNiz SooRE': - Offereço ainda a opinião de um illustre proressor 
da Urliversidade de T·exas, .q,ue veiu ao Brasil estudar, in Zo·eo, a n0ssa situa-
ção politica, as nossas instituições, os nossos costumes·. Herman .Jaanes, que 
não segue no seu livro o systema commum: da? d!ssertaçj'íes t heo'ricas sGbrA 
direito constitucional, mas adaPta meltih-odos: positiv.os da política experimen-
tal, estudou o nosso ;paiz não em face sOmente dos .preceitos constitucionaes 
e das léis organicas, mas de accõrdo-com o modo 1XJr que são de facto pra-
ticadas e executadas, entre nós, tal co:mo Bryce estudara, a Constituição ame-
ricana. 

Devo observai: que esse livro de Herman James, intituladc; "The Co=-
titucional system of Brazil", é, ta•lvez, a 'melhor obra que existe sobre Direi-
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to Constitucional Brasileiro. Referindo-se a uma citação de Silva Marques, 
na sua. obra "!Direito Constitucional", em que o illustrado pub!icista fez 
acres cen61Ul·as ao gQ'Ve rno do illu.stre Marechal Hermes da Fonseca, p.ondera 
o escriptor americano: 

"A linguagem é extrema, o autor foi caustico no que elle considerava a 
•ecente injuria feita ao seu Estado com a declaração do estado jie sitio dt, 
Gov'Orno do Presidente . Herme s da Fonseca. 

Mesmo com amplo desconto da ex~ggeração, a opinião sempre q.ue 'ha 
um terrivel estratagema neste plano constitucional de dispensar, com funda-
meto, si bem .que algumas vezes inconveniente e até perigoso ás sa;lvaguar-
da:-~ costitucionaes, e parecer ir além, justificando o conceito dos critico8 
i.esta medida que a r eputann uma anomalia, contraria ao esp1rito liberal da. 
\:onstituição. 

Na recente decla:ração de estado de sitio do Brasil, em Julho de 1922, a 
o•pinião publica parecia concordar com a acção do Congre:sso em face da r.,. 
volta declarada a 5 e .6 de Julho, n:as qua;ndo, muito depois do disturbio ter 
sido -efficazmenlte subjugado, o periodo foi duas vezes prolongado, então isto 
foi muito ·criticado e o sentir da o•Pinião publica, que ao longe se notava, era 
de que o maior proposito do Gove·rno consistia em ter a imprensa amorda-
çada. Quer seja justa ou não justa esta convicção, por porte dos homens qu6 
nada teem a perder com a continuação do estado de sitio, e n ada a ganlhar 
pessoalmente com a sua continuação, ella tende a desacredita1·, não s6 a ad-
m.inistração que usa desse recurso, mas a Constituição que o permitte. Uni-
do, como 1'req.uentem·ente está com o poder fede·ral de intervenção nos n ego-
cios internos do Esta!do, esse recurso soffre todo o esty.gma de que se liga ao 
abuso· deste poder. " 

;;Mas, .Srs. Senadores, Garcia Calderon é um nome sobeljamente conheci-
du entrb nós, devido a sua ex.::elle.nte .obra sobl'e as Democracias latinae na 
.Am.erica. Calde<ron em seu trabalho recentissimo p~ublicado nesta revista aane-
rica na que tenho em mãos FC).reign Atfairs, na Am·erican Guartery REl'Vlcw, de 
Abril deste anno, em um estuldo so·bre as dictaduras e as deanocra:cias na 
America, faz longas observações pejorativas a Tespeito do actual Governo do 
Sr. Dr. Ar.thur Bernardes. Poderia lêr todas as pagin<as que risquei, e que 
seriam muito Interessantes, mas limito-me a · traduzir apenas o seguinte tre-
cho, mais ex;pressivo: 

"Em 1922 Artlhur Bernardes foi eleito Presidente da Republica. 
Elle mostl'OU-se logo um outro chefe, gostando do poder absoluto e 
não tolerando opposição. Muito pugnaz, considerrun-n'o demasiado 
propenso a declarar o estado de sltio qut:, entretanito, devia ser uma 
medida excep.cional. 

Bernardes chegou a ser quasi um dictador. A opposição, no 
Parlamento, ao seu Governo, foi sup.primida e na Cama.ra actual 
(q'lle data üe Julho de 192-4) o Governo dispõe do voto unanime . A 
maioria anvulla os votos dos Deputados e leitos, quando estes não 
são faV'Ora.veis a sua administração. O Presidente, chefe absoluto 
dos pod~re~•. tanto L egislativo qua.nto E::recutivo, está se tornando 
mais poderoso do que um monare<ha absoluto ~ e dizem que elle já 
está planejando a sua reeleição. " · 

O SR. A. AzEJREDo: - V. Ex. srube que não é possivel. 
O SR. MoNIZ SODRE': - Não p'reciso, 'Sr. Presidente, continuar nessas 

demonstraçi:Yes de q,ue as nossas acousações não são filhas de um ·esplrito 
apaixonado, de que não é a pavcialidade politica que nos arrasta a. essa op-
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posição ao governo. Creio tam>b'ElJ.n que já fundamentei plenamente todas as 
affinnações que eu fizera relativamente á situação a ngustiosa em que se 
acham os detentos politicos desta Ca:pital.. 'Mas, porque o honrado s~nador 
por Minas Geraes não se satisfizera com as affh·mRções, as allegações dos· 
factos que aJqui fizemos, por.q,ue IS. IEx. não se satisfizera com a leitura das· 
cm,tas qme eu trouxe para esse recinto, offereci ao SenRdo e em r eaffirma-
ção dos meus assertos, e como !S. Ex. , provavelmente, não se ha de satis-
fazer com a Ieitu'ra dos documentos que offereci ao .Senado e ao julgamento 
incorruptivel da Nação em -confirmação solenne de todas as accusações com 
que nós profligamos a crueldade do governo, em perseguiçã o, não só dos 
suspeitos de criminalidade politica, como de todos aquelles que incorram nas 
iras do seu odio ; como S. Ex. .poderá ·querer •pro·vas maiores, venho txazer 
ao .Senado o seg-uinte reqruerime nto que tenho em mãos, pedindo aos 1neus 
illustres collegas a aJttenção qu~ merece essa providencia, de todo necessa-. 
ria, porque ella não visa a conveniencia ,pa;rtidaria, :nem interesses politicos. 
ele momento, mas sentimentos mais intimas e mais profundos da nossa con-
sciencia, do nosso amor á j ustiça, á nossa solidariedade humlana, aos pro-
prios melindres da honra e princi'Pios f undamentaes da civilização brasilei-
ra . Vou Iêr ao Senado o requerimento que offereço á consideração dos. illus-. 
tres co:llegas (Lê) : 

Peço a V . Ex., Sr. Presidente, dar o destino regimental a este requeri-. 
menrto. 

Tenho concluido . (llfuito bem,· muito bem.) 
Vem á 1\'fesa o seg>uinte 

RlilQUERI:I.IElN T O 

N. 1 - 19i25 

";Considerando que o eminente Senador por )\l[inas Geraes, Sr. Bueno 
Brandão, decfa.rou, em d iscurso pronunciado nesta Casa, que- os seus colle,gas, 
que havia:m profligaclo os abusos de .q,ue são victimas os detidos politicos, 
nas prisões do Estado, "estão na obrigação de brazel-os ao oonhecimento do 
St~nado, sahindo do campo de rtaes divagações, e assim prestando relevantes 
serviços ao Governo, .que solidto, 'Ordenaria as necessaria investigações para 
conhecimento da verdade ·e punição- dos responsaveis"; 

Considerando que, attendendo ao justo appello do honrado Sena dor, eu 
abandonando 0 campo vago das alleg-ações imprecisas, '!Cia indicação positiva 
de factos concretos, enumerei com perfeita minudencia a1gun.s desses abusos· 
mais expressivos, determinando quaes eram as bastilhas, os Joga res onde es-
tão situadas, os nomes das vlctimas f!agelladas nas prisões e at<'\ dos que 
~ahiram dos ergastu los publicas para os hospiltaes· e para os tumulos; 

.Considerando que o -honra do Senador, esquecendo os termos de seu repto, 
desprezando as .condições do seu appello, olvidando o compromisso que so-
Iemnemente assurr:ira perante o -paiz, em :nom·e do Governo, de que este, 
uma vez informado· dos· factos, ordenaria solicito as necessarias in'V'estigaçõer,· 
para o .conhecimento· da verdade, a o contrario disso, em vez do cumprimen-
to dessa promessa formal, veiu nos pedir, não mais indicação precisa de fa-
ctos con<:retos, m as apresentação ca:bal desses crimes; 

Conside'rando que o Governo, consoante a declaração solemne do seu 
eminenrte leaãer nesta !Casa, reputa ser um relevante serviço à elle pres ta-
do, o de nós lhe o.fferecermos a indi·cação exa'Cta desse abuso, serviço que 
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por certo será. ainda maior, si nós lhe pudermos- dar a demonstração ~·lgo
oi;OSa da existtmcia l!''eal dos al)udidos atten tados; 

<;onsiderando que a verificaçã.Q ~- verdade acet:ca desses abusos ou cr1-
zp.es não interessa sómente aos aaversarios do Governo, mas a todos os 
membros desta Ca.sa e a toda a Nação, porq.ue não se trata de assumptos 
restriCTI:os a q·uestões partidari.as, n.em circumscriptos a conveniencias políti-
cas, mas dizem respeito á liberdFUle e á Y.ida_ -dos nossos concidadãos e to-
<iam. aos nos·sos m ais íntimos sent.imentos de huma;nida.de e de j•ustiça e at-
tingem a todos os credites moraes da n-pssa. civi*ização; 

Req-uei1·o 

Que seja nomeada pelo :Presidente do ;Senado uma Commissã-o d.e cinco 
mém'bros, iSenaüores da !Republica, sendo tres dos mais dedicados amigos oo 
Governo, afim de examinarem a situação dos nossos presos ,políticos nest:~.. 

8api<tal, quanto ao modo por que estão sendo tratàdos pelas autoridades pu-
blicas-, a cuja guarda e vigilancia e.Jies estão c_onofiados. · 

Sala das sessões, S de Junho de 192-5. - Moniz Sor'flré. 
O .SR. PRESIDENTE: - Tendo sido lido, pelo nob.re Senador pela Bahia, O• 

seu req;uerimento, a leitura pela Mesa está dispensada. Achando-se, ent're-
tanto, excedida de alg.uns minutos a prorogação da hora do expediente, !ica 
o a-equerime nto de .S. Ex. sobre a mesa, p a ra ser, no expediente da sessão-
de amanhã, submettido a o apoiamento, d iscussão e votaç,ão, nos termos do 
Regimento. 

SESISÃO DE 9 DE JUlN'HO 

O Sr. Bueno Brandão (*): - 1Sr. Presidente, o discurso ho·ntem pro!e-
\rido nesta •.Casa, ·pelo honrado representante da Bahia, Sr. Senador Moniz 
Sodré, ob-riga-me a ocoupar, por altguJll tempo, a attenção do Senado·, que 
terá.. o penoso trabalho de ouvir-me, em resposta ás a!Uh:mações aqui feitas 
pelo mesmo H!ustre Sen~dor. 

·S. Ex., reencetando ou r eforçando as aocusações que, ha alguns dias, . 
vem fazendo ao Governo, sabre actos prwticados em conseq,uenci-a do estado 
d.e sitio, começou wgradecendo ao Senado, aos Srs. Senadores, q•ue fizeram 
uso da palavra, a gentileza com que foi tratado durante a discussã.o. 

O s-enado não fez mais do que cumprir o . seu dever; e os oradores q,ue 
oecuparam a tribuna -de1·am, como de costume o. fazem, prova cabaJ da edu-
cação que possuem e do elevado terreno em que procuram collocar a dis-
cussão. 

IS . Ex., -entretanto, parece que não correspondeu. a essa gentilez;a, pe)(}. 
modo duro com que tra tou. o humilde representante de ·Mi.nas Geraes, que, 
neste mome nto, tem a bon'ra de se dirigir ao Senado. 

!Bem sei, Sr. Presidente, que o honrado Senador, po,· mais de uma vez, 
se m a nifestou descontente com. o humilde orado~:, pelo encaminhamento que 
ten•ho imprimid:o 'ãs di:;;cussões, ·sa.hindq ao encontro de .S. Ex. e rebatendo, 
de frente e .com vigor, as asserções menos justas, as af.firmações afastadas· 
da verd<Ide com que S· . .Ex. se aprouve de olassificar os actos do Podet: 
Executivo. 

,s. Ex. procurou demonstrar ao Senado -que o representante de iMinas 

( ") Não foi revisto pelo orador. 
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Gero.es faltou á sua •palavra e não provou de fór:ma iuguma as asserções Q!Ue 
Jqn;via feito desta tribuna. 

(Peço Ucença ao .Senade para relemibra1· as diversas phases por que tem 
passado· o debate nesta Casa do Congresso. 

Quando S. Ex., da primeira vez, se levantem .para acCillsar fortemente 
o Governo da. Republica, pelos a.ctos deshumanos que ordenou ou consentiu 
q,ue tivessem sido pratica.dos por··seus agentes contra os .prisioneiros ;politicos-, 
eu, desde logo, tomei a palavra pa:ra affirmar a S .Ex. que o governo tem 
procurado ser humano e caridoso para c om aque!les que, aprisionados, se 
acham so:b suas vista s. 

Eu disse, !Sr. \Presidente, .q,ue o Governo tem tratado os pnswneiros com 
humanidade e aJté beni-gnidade. Mfirmei ainda que os presos não se acha-
vam inco·mmunicaveis, porquanto frequentemente recebiam visitas de suas 
familias, de amigos e advogados, e se communieav.am com o mundo ex:terior 
por meio de correspondencia, e até - accrescento, agora . - por meio de 
discursos, que mandavam pubUcar em j'ornaes de a mpla circulação; nesta 
Capital. 

!Disse ainda que, si por acaso al-gum acto deah!umano tivesse sido pra-
ticad-o pelos agentes do poder publico, o Gove·rno receberia a de nuncia e 
mandaria syndicar desses factos para punir os possív-eis transgressores de 
suas ordens. 

Isso, eu disse, Sr.. Px;esidente, á pt·irr.eira vez .que me fo.j dado dirigir-
me ao :Senado. Vou repeti'!- ~gora o que então affirmei, o que foi IJOr S. Ex., 
h ontem referido em seu dis·curso: 

"Si abusos teem sido commettidos, e os illustres Senad,ores não 
desconhecem, estão na obrigação de trazel-os ao conhecimento do 
!Senado, sahlndo do. campo de taes divagações e assim prestando re-
levantes serviços ao Governo, .q,ue solicito ordenará as necessarias 
investigações :para ·o conhecimento da vel:1dacle e para a punição dos 
responsaveis .. " 

S. Ex., apressadamente; declarou que traria ao Senado provas comple-
ta.s, cabaes e pormenorizadas de tudo quanto affirmara . 

.Aguardei, pacientemente,. longos dias, esperando que S . Ex . exhibisse 
ao Senado as pr-ovas que declarára possuir, e o que o Senado· viu e obser-
vou em relação a essas provas consta. dos discursos de S. Ex. e ~ res-
posta que tiv:e occasião de dar a essa.s a.1lfirmacões. 

Não exigi que S. Ex. as prqvasse, errubora o n obre Senador Uvesse 
antecipadamente ·garantido que as ,traJria ao. :Senado. iS. ·Ex. viria con-
fundir-me com a exhibição desses d'ocumentos·, dOICumentos de' grande va-
lia e q ue, IPOr si sós, seriam o suff'iciente pa:ra me confundir e clemonstra.r 
a deshumanidade com que são tra tados os presos políticos. 

iE:u não recue'i, Sr. Presidente; estou unde estava: não des<ligo de mi-
nhas af1'innações. E, embora não me considere obrJ.gado a trazer ao Senado 
as provas do que d:isse, ,porque me co·1laquei, como e·ra n 'atural, na posição 
de quem defende, e'u, em certa o·ccasião, em a>Parte a S . Ex: ., declarei que 
iria em seu auxilio e que, uma vez que o honrado representante da Bahia não 
poucJe trazer ao !Senado a minima pro·va de tudo quanto afíirmara; uma 
vez q ue' :S. Ex. não poude trazer provas positivas dos d'a.ctos al1egados, eu 
viria ,trazer a prova negativa, viria demonstrar ao 'Senado, emlbora não 
fosse a isso obri•gado, que as minhas prulavras e ram verd'ade'J.ras e os meus 
conceitos faJcHmente demonstra v eis. 

•Si alguem, ne'sta questão, ['8CUou, não <fui eu . Eu senupre affinnei dest a 
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tribuna -que o honrado Senador peJa Bahia não ·co·n s·eguiria ·provar os f!tctos 
que a.Hegava. 

S. Ex . disse, r epetidas vezes - e essas .rufifã.rrnações constam de todos 
os seus discursos, que aqui tenho - ·qué viria trazer as :pre!,vas do •que nelles 
al!lfirmava. 

E' -verdade, S<r. )Preside:nte, que, em .ce<rta occasião, quando exigi de 
S. Ex. a ex;hibição dessas ·provas, o lhonrac'o Senador declarou .que não as 
t inha. 

o s~ .. M:oNrz S oa>RÉ: - Não a s tinha? 
O SR. BU<ENO iBRANDÃO : - P erdõe'-m e o honrado Senador; consta do meu 

discurso de tres do .corrente . 
Dizia eu: 

"•Confesso, 1Sr. !Pd:"esidente, que durante muitos dias, aguardei 
essas formidaveis vrovas . . . 

O Sr . Moniz Soàré : - ffilu não a;S tin.'ha". 
O SR. IMoNrz iSoDRÉ: -Não as tinha? Eu inte<rrogava . 
O SR. BUENo 'BRA:N'DÃo: - !Sr. Presidente, ainda ne·ste ,particular devo 

aJffirmar a V. -Ex. e ao •Senad'o que, p.ro;curando le.r a s provas do m eu dis-
curso, indaguei do ch efe da tachy>graphia. si os apartes do honrado S enador 
pela Bahia tinham sido r evistos por S. Ex., e esse funcidO!lla~·io ze-loso ai-
firmou-me' que s im, que .S. !Ex . tinha corrigido os -seus apartes. 

O · !SR. ·MoNrz iSoDRÉ: - Cor-rigi apenas os qu_e constavam da ·primeira 
parte do discurso de V. Ex., por.que, quando me r e tirei, 9 tra'balho não 
estava eoncluido. O Con·ew da Manhéí pu'bllicou este aparte com a r espe-
ctiiva inter-rogação. 

0 SR. BUENo BRANDÃO : - Portanto, 1Sr. IP~·esidente·, depQds -àe iS . Ex. 
affirmar que traria provas convincentes e cwbaes de tudo quanto aJ.le~âra 

sua consciencia tfalou m ais alto .e ad'lfirmou que não tinha essas provas•. Isso 
foi no dia 13 do c-o,rrente . 

O SR. J.V!ONrz SODREJ': - Aliâs, no Diario do Cong1·esso, o meu aparte 
foi publi-cado com retioe'ncias, o !que é p-eo.r po.is llhe d eu a ofórma i.ronica. 

O ,SR. BUENo iBRAN[)IÃ-o : - Não ·po-sso entrar nlil intenC}ão com que 
S. E-x. proferiu e-Ssas !Palavras ; e!Jas estão esed:"iptas no Dim·io eLo Cong1·esso. 
F orwm revistas por !S-. Ex ... 

O ·ISR. MONIZ ·•Soml:Él: - 'Não f ora m . -A!1fi-rmo a V. Ex. 
O tSR. BUENo BRANDÃO: - Não vosso •c-ontinuar n este t erreno, desdi' 

que S. Ex. adlfirma 1que não te·z a -revisão dos seus apartes . Entretanto, 
tive informação do •contrario do chefe da taohygrap!hia. E, dia·nte à'a nega-
tiva de S. E x., repito, n ão c ontinuo n este t erreno. 
· O SR. MONIZ tSoDRÉ: - Jlâ disse q ue não conigi este aparte para o 

D ia'l"io do Congresso, onde', aliás, lfoi pubtlicado com reticen::ias, dando a im-
pressão ironLca, talivez mais expressiva. 
· O ,SR. BUENo iBRA:NDÃo: - Lá estâ a exp;ressão escrip-ta simples.mente ; 

n em ao m enos est!ã g.ryrr>hada. E nesse caso 'Par-ece que todas as palavras 
d e S. Ex. são ironicas, porque estão escriptas como pronunciadas pelo 
honrado Senador. 

-MM, !Sr. íPresidente, JCOmo disse, não -exigi p.rova a;lguma do honradO 
Senad-or pela Bahia; só insisti 'Para que S. Ex. provasse tudo quanto af-

!l'irmára a-u vinha a:ffirmand'o, depois IC!. ue IS. Ex. declarou que traria essas 
provas formida-veis, tremendas e verdadeiramente ·concludentes . 

IMa.s, ainda hontem, o honrado :Senador, em seu d;isc.urso disse : 
"O m ustre colJega - red'eria-se á ·minha pessoa - advogado 
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emerito - naturalmente isto tam.bem ifoi d'ito com i.ro.nia - , ruqui 
e n os pequenos ·povoados de Minas - aqu i não ha ironia - SU'lJIPOZ 
logo que ortesse recinto do mais· aito !Pru1lamento· da ·R€.pulb1i!Ca ia 
deba;ter-se com uma daJqueJlas ·questões habituaes n 0 tribunal do 
J"ury, e, então, recorrendo a todos os principias chicanistas da ra-
ibuUce de aldeia, IS. lElx. exi.giu de mi.m que viesse· trazer as provas 
das al~fi.rmações ·que e u :fizera, não se lemlbrando .que 18. Ex. nos 
reptara RJp enas a q u e trouxessemos ao conhe!cimento do Go:verno 
os lfwctos qu e ·com tão j usta in diJgnação -conàemnaJmos. Então, 
rS. tEJx., rcom a.quella. minuciosidade in'Vestigadora de espirito arguto 
uos Jegureiros da Taça, entrou a exruminar de que natureza eram 
as .provas e qual o seu va;lor .convincente. Seriam provas circum-
stanciaes? .Seriam !Prqvas documentaes? Ma;s quem disse ao honrado 
Sen ador ·que· eu me propuzera a a;presentar pro:vas esmagadO~·as 

das millhas art'f~nnações ?" 
O SR . .A.rusTIDas RocHA: - Está explicado o a;parte. 
O .SR. BUENo !BR:A.Ncr>Ão: - Quem disse foi S . Ex. e o Senador Antonio 

Moniz, que, a un·a voce, declaravam rque trariam ao rSenado as provas. es-
magadoras das s u as a:flfirmativa;s. 

iSr. Presiden te, .eu me ~·e!feri, no 1começo do meu discurso, á genfJileza 
co mque S. Ex. tratou 0 •h umilde representante de Minas Geraes, legurlereiro 
da J"oça, pouco versado nestas c ausas de dire1to, u m ad'Vogado de aldeia . 

>O ISR. MoNrz :Somuil: - V . 'Ex . estlá sendo injusto para commigo. 
V. Ex . .não a:lifir.mou •que .eu lhwvia ifeito um discu-rso à:e jury de ruldeia, 
para commover e arrancar Jrugrimas dos juradQs? 

O >SR. BUENo BRANDÃD: - !Depreciado ·pelos ·conceitos do· ·honrado •se-
nador, eu ainda tenho a agradecer, desv-anecido, a S. 'IDx., porque IPDd&ia. 
ter sido peor. 

O SR. MoNrz ,SoDRÉ: ,.-- .Eu aoceitei a suggestão dada po.r V. iE..'L, 
quando decla;rou •que eu VJi:n!ha faze<r um ·à'if3;curso para jiUry da roça, aJf.im 
de •p,rovocar as Jagrimas dp auditocio . 

O SR. !BUENo iBRAN:OÃo: - Todo D mundo srube o ~·espeito •com que o no-
bre Senador está acostumado a tratar os grandes homens da •Republica . 
•rodo mu.ndo tem Udo os discursos de S. E.x.; todü o m u nd'o te= lido os 
JivJ"os publicados, em que se faz a critica de grandes luminares do 11osw 
Parlamento . .S. Ex. rque chegou a negar ta;lento a !Ruy B arbosa .. . 

O 'SH. M;oNiz SoDRÉ : - Não apoiado. V. Ex . , agora, está fazendo u ma 
asseiVeração in teiramente falsa. Eu apopeHü para V . . Ex. V. E.x. está em-
prazado a demonstrar Q que disse, dsto é, onde e quando neguei tw1ento a 
Ruy Banbosa. V. Ex. está obrigado a isso. 

O ;S'R. BUENo ;BR..L'<i>ÃO: - . . . que elJ1prestou a esse gra nde ibrasileiro 
vicias e 1:!.wbitos ,que não tinha, !POderia tratar, como tratou, o humilde · re-
J)resentante de ~finas G.e.r aes. S. ®x. ifoi, a t é, .g'en~·oso, attri.buindo-me 
alguma angucia, 3Jl.guma esrperle,za., 3Jliãs, qual1dades muito communs e' quE~ 
se obs&-vam em todos os crubOrclos da minha .terra. 'Dizem m esmo, e isto 
corre como verdade, que todo o mineiro, apezar de descon!iado·, é muito 
e·sperto . 

O SR. El.OY DE r89:UZA: ,.-- Sempre gozou ·da !l'ama de ·não peré!'er trem . 
(Riso) . 

O SR. BUENo BRANDÃO : - Eu não tenho essas qualidades de esperteza 
e de ar,gucia, ma:S rS. Ex. podia t&· sido ainda mais desifavonweJ aos me-
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ritos do humilde representante de Minas Ge.ràes., que, aii'.is, sou o prjmeirl) 
a colllfessar , não os tem - albsolwtamente não os rtem. (N&o apoiados) . 

.AJ~crescenta ainda o honrado Senador: 
"Mas o .b.onrad:o Senador ac'hou que, por não 'haver eu trazido 

as prqvas documentaes, as provas ci.rcu:mstanciaes, as IP rG:Vas tes-
temunlhaes das minJhas aQcusações, tinlha desa p;parecido o seu •com-
pro-misso de honra, d.-, que · o •Gove.rno abriria rigorosa devassa para 
a armração .da verdade dos ifactos criminosos• que aqui denuncilámos" . 

iOhamo a attenção do !Senado •para este topi<Xl· do d1sc·u rso do· honrado 
S enador: 

" 'Mlas; SenlHtres, si eu tirvesse trazido a pr{!va dCJICumental, a 
rprova cir.cumstancla.l, a prova t-estem·unhal, con"l todo o ,peso 

esmagador da sua veracidade, .para qUe então a devassa do Go-
verno, para que . então a sua promessa de averiguação da verdade?" 

10 SR. ARISTIDES RocHA: - Está ahi outra e'xpl:i•ca1<áo do aparte. 
0 IS!R. lBUEINO BRANDÁO·: - (Con:tinu.a:ndo a lêr): 

"Que necessidade teriamos nós . de que o Go'Verno abrisse · uma 
synd:iJcanc.ia para verilficar si eram 'Verdadeiros o·u não os fwctos 
a<qui a.I;Jegados, si de a ntemão tivessemos o'btido e trazido ao Se'-
nado essa prova exuberante com todo o peso de sua evidencia ir-
.refraigavel? 

lBem se vê, pon·tanto, :Srs. Senadore·s, que o N·Lustre represen-
tante de !Minas Gera.es deixo-u ainda a sua promessa formal em com-
pleto, rubsoluto esquecimento, não íhon:rando o compromisso so~emne 
que :prubl:iJcarrn€'Ilte assumiu nesta Casa", 

úra, :Sr, [p.r.eside nte, diante do fa;cto conhecido dQ Senado, diante das 
·atfi.rmações •continuadas do ho.nrado :Senador vela Bahia, ·quem fo-i que 
esqueceu seus !Comp,ronssos de' !honra? -(Pausp.). Seria o humilde repre-
sentante de !Minas Geraes? !(Pau.sa). Não, porque no treoho do meu dis-
c urso, tcitado ,pelo .b.o·nrado Senad-or pela BaJh.ia, eu. d·isse assim: 

''.Os horura.doo .Senadores -prestarão um rel€1Vante serviço ao 
Governo que or.àenam as necessarias investigações, não ·sô ,para b 
>CO!nhecimento da V<erdade, como 'Para a punição d.os respectivos 'cul-
'Pados" , 

O SR. iMo-NIZ SoDF!É: - J~ ordenou? 
O SR. (BUENq, (Bp..A.ND.ko: - Jlá tinha ordenado a;ntes que o no:b.re' Senador 

trataJsse disso nesta Casa. 
O S:R. •MüNIZ iSoDRÉ: -Por ique V. •Ex. não disse? 
O ISR. BuENO BRA.NiDÃü: ~ Não er a t empü de dizer; eu aguarda;va as 

provas que S. Ex. tinlha e m a:hundancia. 
O SR. MONIZ SODRE': - El V. Ex. julga que eu não as dei? 
O ISR. BuENo ·BRAN:DÃo: - AlbsOJ.utamente, não sou e'u quem. diz, é todo 

o -mundo que leu ~ di:scu= de V. 'Ex. S. Ex. me.smo confessa nesse trec:bo 
que alcaibei de .ler que não deu essa;s -pro-vas e, :portanto, não podia exb.ibil-aa 
no •Senado. Os trechos que eu. rri tirei do aarre·io da Manhã, porique ainda 
não tinha recehido o Diario d,o Congresso, de modo que argumento com as 
.,proprias pa:lav;ras do honrado IS'enador, e assim S. :Ex. não vi-t1á dizer que 
.não foi o que aft'irmou hontem . 

O ISR. MoNIZ SoDRÉ: - Que foi o que eu disse? 
O SR. BuENo BRAN-nÃ:(): - Disse •que não tinha provaJS, •que não conse-

guiu prO'Var cousa al.•guma. 
O SR. MQNIZ S"oDRÉ: - Releia o meu discurso; é o •conse'Jho que eu dou 

a V. Ex. 
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.O SR. <BuENo . BR-I.NDÃO' - Aca'bei de citar um treC1hb à:o disc ursq de 
V. Ex. dG qual se deprehende a ausencia -completa de p-rGvas. 10 ·p.rocedi~ 
men<to de IS. iEx. em ·boa linguagem judi'aiaria .pó de ser .classif-iocado como 
perfeita raibulice de a1deia. 

Mas ·Sr. !Presidente', chegam-os a esta IC:<J n clusão: o !honrado •Senadot' 
pela BaJhia reconhece .que :nãG c-onseguiu prGvar causa alguma e que eslava 
á espera de •que o Go<verno mandasse d'azer as suas syndkancias para de-
monstra-r si houve· ou não !houve, s i se dera1n {lU n ã o se deram ü·S d'a•ctos cri-
minosos que S. Ex. a llegou. ~-\Jinda hontem, ;s: íEx. não sahiu do t en·eno 
das allegaç.ões . 

O ISR. ANTONio IMoNIZ: - _AJlegações <!lC Qmpanbadas de dGc umentos. 
O <SR. BUENío [R.RANIDÃO: - Quaes são os de hontem? 
lguaes !álqu eliles a.nteriormente· pwlJ.lilcados . .SãG ca;rtas, con1 a differc~1ça 

aJpenas de que, nas primeiras, o honrad() Senador pela Bahia sll!btrahiu as 
assig natu.ras e o 1Sena:d'o at!é' hoje i-gnora de o.nde vieram. Os de han<tem sã.o 
çartas assignauas 1JOr p.i:'e'sos paliticos., inimLgo.s irreconcHiaveis e rancoroso» 
do GO'Verno, •que são ~hs{)!Lutamente sUSlle"ito.s n essa questão, e a exhibiçãb 
dessas crurtas ainda vem m a is demonstrar a ·veracidade das minhas propo-
sições. 

:Mas, .Sr . IPresidente, e u ia di2le'ndo que até este momento, aveza~· do 
extraordinanio esf-orço do !honrado S enador pela Bahia, em quem reconheço. 
sem isnnja.s, um dos m aior es lumina res do Parlamento brasi•leiro, apezar 
desse eSforç.G ·ox<tra-ordinario, iS. Ex.. nãG conseguiu ainda trruzer a o Senada 
nem si;quer um começo de provas i'las suas ll!fd'ir.maç:ões. 

Eu :não era obdgado a trazer a ;pr{)!Va negativa, mas em homenagem a 
esta respeitabi.lissima <eru·poração, .em 'homenaJgem ao pa:iz, venho traze:J-a,.; 
ao seu conh ecimento .. Ao 1paiz, ·principalmente, 'Porque é precisQ que o. Bra-
sil s atba <que o a.ct'llal Governo :nãG é nem pMe· ser aquilb que o h•Jilrado 
Senador pela Bahia desill'eve, ,para de'mOiliStra~· que ü Brasil apezar do es-
forço emp~·egado p or todos <quantos se insul:'1gem contra a orde!n lega.J , Cü'n-

nBtitui·çõe·s que nos regem, aind'a !IláO se tornou irrdLgno· de fazer 
.parte das 1g-randes nações cilv·Hizadas do mundo. 

0 iS!l.., LGPES GoNÇA!l;VES: - Muito bem. Apoiado. 
O ISR. B.UENo [B.RANIIi.'\.o: - S. Ex. para d emonstrar .que vivemos em 

um pa:iz sem leis, sem ordem, .governado po·r espíritos atrwbilia1·Ioo, po:t ho-
me~ls sanguinar.io.s e deshuman.os, desconhecedores de todos o.s Q.i·l'eitos, :ne--
gando a todos as garantias legaes e constltucionaes, a m •p-arou-se em trata~ 
d'istas n orte-america n ns e n1·eSmG em alguns eur01peus. S. Ex. deu c urso dá. 
tri·buna do Se'nado a esse juizo deti!farvo.ra'Vel que os inimtgos do Bra-si·J.. não 
de :hoje, mas do Brasil de todos os tempos ... 

O SR. MONIZ ·soDRE' : ~ .s. Ex . tem toda a razão . Só eu é que dou curso 
a s doutrinas de Bryce, CaJderon e outros. 

O Sr..., :E\UENo BRANDÃo: - IS. Ex. esposou. Bssas doutrinas, suffifrwgou 
esses conceitos, deu..Jhes f O!rç.a com a a utoráda<fe ela s ua palavra de repre-
sentante da 'NaçãG, dando como pr{)!Vados factos geralmente contestadoo por 
iodos os ''brasil.eiros que tenha= um reslquicio de' patriotismo. 

'Ma,s não era necessario recorrer a ·tanta •gente . s .. •Ex . poderia lêt' os 
jor01ae·s que !Se pulblicam em algun1as das repubUcas ;vi.sin.has ... · 

O .SR. 'MüNIZ 18oDRÉ: - Eu não 'Co·ntesto a ;verdade, nunca. Bry.ce atfir-
nw u uma verdade, assim como Calder-on. 

O •SR. BUENo BRANDÃo: - . . . e .tirar delles os conceitos mais d esfavo-
rave"is .parru o Bra;sil. Mlas de;via Iêr não· <para .commentar fa'\'Oravelmente, 
não ·para ju.stifilca:r, n ão .para dar seu te:stemunho de que o que ó'izem se d á 
entre nós; mas para co•ntestwl-os ;com a sua IJ)alaYl' a autorizru:1a. 
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O 'SR . . MoNrz So·DRÉ.: -O patriotismo de V. Ex. devia evitar o -que se 
pratica e o que se estiá passando no -Brasil. 

O íS'R., BUENO BRANDÃO: - :Mas V. Ex. diz que é verdade. tudo quanto 
dizem Bl·yce, Crulderon e· todcs os outros? {Pausa) . 

Não me con~atulo lcom V. IE.x. por essa e:x>pansão de patriotismo. Quero 
ficar do lado daquelles que negam, que procuram demonsttar a inverosimi-
lhança de semelhantes conceitos; quero lficrur do lado dos V€lrdadeiros 'bra-
sileiros . 

0 SR . ARISTIDElS ROOH:A:: - Muito lbem. 
O SR. BuENo BRANDÃO•: - Niio quero !ficar ao Jado dos estrangei,ros. 
Nego absolutamente; nego e .commitgo todos aquelles q·ue teem aanor a 

e'sta terra. •Esses conceitos não são verdadeiros; sãp. transrnittidos ao Brasil 
pelos inimigos do BrasiL 

S . .Ex. quer retkarr- o Brasil do rõl das nações dvi[izadas rp()lrque entre 
ellas .deixar algumas qJOtenic.ias europ'éas ? Por que? PcT acaso, .S. Ex . des-
conlhecerá o 1que se estiá .passando em varios ·paize's da Eurorpa, qne gosam 
dos fõros da mais requintada civiHzação? 

E' a:inda o h o·nrado representante .da iBttihia quem, amparando esses ini-
migos do Bra:sil, q,u er co:Hocal-o atbaixo de t odas as n ações do m u-nd'o. 

O \SR. :Momz ISooRÉ: - V. Ex. lfaz bem em de'fender o Dr. Arthur Ber-
narde.s. 

O tSR. BuENQ BRANDÃO:- Não estou defendendo o Dr. Al,thur 'Bernardes . 
O Governo de S. Ex. é transi.tO'Iio, •passará, mas !!'i·cará o B~·asN, lfrcará a 
nacionalidade, lficam os masi~eiros .. 

0 IS'R. 1ID'uSEBTO DE ANDRADE: - Apoiado. 
O SR. !BUEN-o iB'RANDÃo: - Estou delfenetend,! o Brasil e a nossa nacionali-

dade q ue S. Ex. tanto ataca. •(Mwito bem; muito bem) . 
Sr. !P~·es:idente, .eu disse que, sem olbrigação de d'azel-o, vinha trazer ao 

.s-enado a prova negativa dos d'actos que 'S. Ex., duramte m.uito~s dias, -vem 
desenrolando de'sta trLbuna. 

!Peça licença ao Senado pa;ra lê:r wl,guns doiCumentos importantes, ema-
nados d'e autoridades notai!Jilissimas .s()lb a responsabilidade . immediata dessas 
mesmas autoridades. Lendo-os, demo~istrarei a veracidade da.s theses que 
me propuz provar. 

Em rprr-imeiro .Jogar, vou 1êr o ofll'i<:!.io dirigido ao Supremo Trihunal F e-
nera;] pelo actuaJ! Sa.·. Ministro da J ,ustiça, no .qual ;s. E:x: . pr.esta inlformações 
solicitadas, a proposito do habeaS-'Corp-u,s, requerido }Je1o Sr. professor José 
Rodrigues Le1te Oiticica, e q ue está assim red'Lgido: 

"Ca;be-me ainda inforn1ar que, para não !Conservar o impetrante 
e outros elementos o·eailinente p er LgosG·s em .prisões destinadas aos 
;réos ne crime·s comm.uns, o Governo des tinou-lhes uma parte da 
illha das FJôres, iso~ando-os da pa rte restante, na qual se aÃfuam ln8-
:ta.Jlados e em ~·egulaQ- !!'uncciO·namento .ser-viços fed€lraes indispensa· 
veis, cuja normaHdade fLca assim assegurada. 

A saluqrid'ade da il·ha, .sua proxi-midade' da terra, com a qual se 
a;cilia em repetida e rapida communicação diaria, a hYJgiene e o con-
tfort.o das suas ins•ta:llaçõe.s -fazem desse Jogar m u it o mais·' 'halbita·vel 
do que a ilha !Rasa de onde o impetrante e seus c om·pa.nheiros foram 
tran sferidos; illha situada fõ~·a da ;!Jarra. frequentemente inabordavel, 
sem commerdo 100m a t err a e privada do n ecessario conforto, ape·zar 

o .constante esforço do Governo p·ru·a assegurai-o. 
IRemoven.eto-os da iJJha Rasa pa;ra a Hha das FJôres, teve o Go-

Yerno em Ylsta, precisamente:, o bem esta•r do impetrante, contcilian-
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do, tamto quanto poss~vel, os de~Veres de hutna.nidade com a manuten-
ção da ordem e da segurança .pulblica". 

Esse officio s e acha a ssi.gnado pelo Sr. Dr .. .Mtfon so Penna .Junior. 
ISr . Presidente, a ·leitura desse d<i~umento vem demonstrar o interesse 

do Governo em ;proporclonar aos presos po.!iticos r esidencia mais ·con:forr-tavel, 
reti.ranào-os da iJha Rasa, para .trans·porta~- O·s para a das F1lôres, que não é, 
nem nunca <foi p.residio militar, pois s albem que ·é u:rn a lojamento de immi-
grantes, onde as condições de' lh rubitalbHidad.e :são muito mais d:avoraveis do 
que as da ilha Rasa. Isso vem demonstrar que o Governo sempre foi huma-
no e benig no· n o tratamento dispensado a os poresos p oliticos. 

O SR. MoNrz sz·DRE' : - Tão humano que estão na ilha das •Flôres em 
regimen CaliCerario, 

O .SR. BUENo ;BRA:r-."DÃO: - NaturaJJmente o nobre .Senador, como os di-
gnos membros da o.pposição nesta ICasa do Con gresso, ·havia de quer er q.ue o 
Governo os prendesse na a.venida Rio Bran co ou ·na r ua do Ouvidoor. 

O SR. ANT~ro MioNrz: -Esse documento •que V. Ex. le'u accusa a inda 
mais ao Governo. 

0 ISR. BUENO BRANiiÃO: Paciencia. S. Ex. ·pôde .classirfical-o como en-
tender. 

St·. Pres·idm1te, agora não é m a is o .Sr . . Ministro da .Justiça quem f a lia, 
não é 'li11'1 representante do P C<:ler E xecutivo; é um representa nte do :Poder 
Judiciario. 

O SR. AN~·oNro MoNrz: - NatUJra lntJente é o .Sr. :Pi·res e Allbu'quel'que. 
O ISR . 'BUENo BRANDÃO·: - 18 . 'Ex. :vae pasmar <quan&o s ouiber q uem assi-

gna este documento . Eiinpra:za-o a qualificar D honesti-ssimo mrugistrado que· 
o assig;na. 

"ISr. Minist ro da .Justiça - Corrurnuni!co-vos •que, con soante os 
voosos desejos, diri-gi-me á I<llha das F110>res, na .tarde de hontem, em 
!Visita inesperada para !> cornmanda,nte do presi<'Ho, aflm .de verificar 
s i aJS deternünações do Governo, ;re.Jativamente ao tratamento, accom-
modação e ~·ecebiment0 de !Visitas pelos pre·sos politicos estavam 
sendo fielmente cum.priàas. 

Tro uxe dessa visita a meThor das impressões. Ordem, asseio e 
disciplina, lfoi o q ue alli observei. 

Os ii)resos ell'conbra m-se localizados em um pavilhão assobradadQ 
•que mede .de m1s 8·0 a 100 metros de com;prin1.ent o ']JOr ·li!lls 120 d.e 
largura, t odo 'Circumdado por uma varanda de 1 1 12 a 2 metros de 
la rgura. 

A primeira d rus duas certCas de aram e', que veda:n1. as l iv-res en-
trada e .saJhida 11esse p ruvi'lhão, ;foi ocollocada paral•lelamente a este 
a uns q uatro a cin co metros da parede externa do edificio. 

Os presos, que entre si n ão se acha m inco.mmtmicaveis , e que só 
se recolhem, o<btrigatoriamente, aos seus .respe.ctLvos quartos 1ogQ< q ue 
a noitece, temn to·do esse e·spaço para 11elle se loeOmove r em H:vre-
men te e fazerem os seus exerciocios physlcos. 

O .pruvilhão escoLhido para se~-vir de pre:sWio acha-Se situado n a 
varte a lta da ilha , tendo uma das faces voltadas '])ara o m ar, de ma-
neira que os detentos desco·rtinam, deste lado, o bello panorr·a m a que 
offer ece o d'lhlHlo da nossa ibalhia . 

T.endo a:portado :á Hha, pouco antes da hora do jantar, fiz v1r ã, -
m 1nha presença os pratos offerecid'os a cada detento p0<1itico, e tive, 
então opportunidade de verilficrur <que a comida era abundante, va-
riada, bem feita, e de bom aspe·cto. 



- 448 

Como s0Ucitasse, a ]ém d'sso, ao ca:pitão· cmnm:zndante do pre-
sídio informações sCibl'€ a quaJ!idade 4os geRel'OS em.prega~los, foi"llle 
mostr:aJdo o att~tado d:<i> medico al.Ji de.stacado, de'darando ser boa a 
qualidade delles, e lbem assim que fiscaJ.tza:va e examinava ,di-aria-
mente a utilização, ~1elos ein(pre·gados da cosi-n·ha, dos .genero.s 3/li-
m en tici<Ys . 

Qua n>to ás ·visitas, o 1n·oblema já se acha soluciona do ·a cont.eRto, 
t€'lldo sido resgua rdaQ.os , quer os interesses da defesa a m])'la e liv-re, 
quer o da segu.rança d:o presidio. 

Para isto, no pavil!hãJo ;fr0<1lt-eiro ao em '(lUe s e a cha m os presos 
po:Iiticos, .fez !:." comma111damte' do presídio ..seprurar, no andar s'llperior, 
douas s rulas .grandes, de 20 m e b-os por quatro m e tl'f>S, qnais· ou menos, 
onde os .presos conversarão a sós com os seus advogados, -e as ~uas 

!fami.!ias . . 
As sentJ.neHas serão postadas ao redor destas saJas, m a s na .pal.i:e 

ter rea, de' modo que os detentos, 3l3 suas famílias, e o.s seus aõ.'vo,gailos 
só serão vistos pelas senUnellas si <Vierem .para as v a ran'da:s, que 
f i.cam a uns tres metros do nirvel -onde estas _se a cha;m 'Postadas. 

Eis, Sr. .l\11:-inistro, o que vi, observei e ve 'rhl'iq,uei, pa;recendo-me 
que Tesolvem()s definitivamente a locaàiza;ção de grande numero de 
politicos a .contento de to-dos. 

Com a illha das F'lores attendeste·s não só á s egurança da prisão 
e á -con=oõ.!i.dade dos ·presos p olíticos, mas ainda lá f 3icil1dade de com-
muiiicaç;.ão entre eBes, e as suas !amiqias e aos inter-esses superiore~ 

<Ia delfesa. 
Com estima e alto rupreço" . 

Está assigna,do pelo ISr . Dr. •Sobra,! Pi-nto . 
.Sr. Presid€nte, sem ·favor, pôde-se •con siderar o ISr . Dr. !Sobral Pinto 

um dos espíritos mai,s adiantad!os, um dos mrugLsttad.os maiis integros da Re-
pu'bUca; é um moço de lbelliss'imas ,qualidades de esp'irito e de co1·ação, in-
telli<gente, 'Cumpri·àor àoa.s seus deveres, •hum:anb, ;ncwpaz de suibmetter-s e li 
imtpOsição de 1quem q uer que· •S·éja que 'pr:c>Cure desviaj!-o do cUmpr imento dos 
s eus deve'l:es . ;E' este o conceito que 1111Jiàtümemen'te d'azem do Do.' . S-cibral 
Pinto todos q•uantos teem a ventura de o .~.nhecer. 

O que S. Ex. disse é, portant o, a verdwà'e, werdade 'inco:ntestavel, e 
S. Ex. a a'ffirma no desempenho de uma das suas fullJCç.ões de :representante 
da justiça !federal . 

O SR. BARBOSA LIMA: - A •palavlJ:a do honrado iSr . ;s01bral iPi-nto, por 
muito que valha - e a;credito que vaLha muito - nã0 vale ·m1üs· do que a 
palavra de dezenas de o!fificiaes que affir· aram, em carta, lhontem ruqui lida 
pelo honrado :Sena;d'or pe'la B aJhia, .factos que nós tllàos deploramos . 

O ISR. 'MONLZ iSODRE: - O S r . !S-obra l lf'into diz que ago~·a m ethor ou a 
s ituação. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Semi!J.re o exa<gge r.o. 
O SR. BARBOSA iLIMA: - Pa13JW"a contra ;palavra . 
O ISR. BuENo BRANDÃo: :-- Sempr e o exag>gero nas affirmat'i'Vas . Eu não 

!i no disc·ur.so d e> honrado Senador dezenas de assignaturas de Qlfificiaes; m as 
assignaturas de a1g=s otfificiae·s. Sempre o exag1gero nas aft'i:mnações. 

O ISR. llfóNIZ IS-oDRÉ: - .A!liás, o docum ento do lDr. ISDibrall nã,o Qcculta ll. 

ve.rdade que eu enUillJCiei; ao ccmtrario, conf1rma-a. 
O SR. BUENo BRANDÃo: - !Elo •honTado Sen ador 'Pelo Amazonas, deT\tro em 

breve, terá a prova do quanto te m ;sido exaJgJgerado. 
Continuarei a ler, Sr. Presidente . Ainda estiá co:m a pala·vra o honrado 

Sr . S obral Ph1to, c u ja 'honor3Jbilidade não tfoi c<mtestada . 
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o .SR . MoNrz SouRÉ: -Nem o documento de S. ·.s. contesta ·nada do que 
eu afú'i.rmei. 

O IS.a. BUENO BRANIDÃO:. ,.--- .A honorabilidade do 1Sr. Sobral !Pint-o não !foi 
contestada·. Quero que isto fique consignado no meu ·discur.so. 

Trata-se ago·ra de ·um caso pesseal, relata;d:o pelo hoil~ado >Sena d or pela 
Ba11ia, ~'e>Êerente ao ex-sa;rgento do iExercito Osmar Se'Vere de iBomfi;m. 

Diz o Dr. >Sobral Pinto, em ·3 de Junho de :191~5~: 

'.'Prezado Dr . .Affonso IPenna - IE1s o que se'i, e 1que opude veri-
ücar pessoalmente sülbre {) caso do e'X-sa.rgento do íExercit0 Osma t· 
!Severo de B cmfim.. A:ciharva-me na 4• Delegacia Auxiàiar, ,p.rocadendo ao lnte;rogatorio de a1gun.s presos po!iticos, quando alli Ch egaram 
a:Iguns '(ndilviduos, que me foram awresentados oomo praças ão Exer-
citQ excluída s dessa mi!ida. Do offilcio de ap.resentação de um delles 
ca.nstava ter vindo do Hospital do iExercito, onde fôra !l'eoo.Thido, por 
.se achar de tulbe'roulo.se .puLmonar. Uma vez, porém, que fôra exc lui. 
do .das filei:ras do ~er.clto, não mais poderia. a:lll continu;u. IRecom-
mendei, então, ao iDr. Pedra!, que mandasse .reco1her e sse preso a. 
.um.a sa:la espeocial1 da 4" Delegacia, e j'izesse minisbrar-!Jhe .a alimen-
tação prapria ao seu estado de saude, até que eu .providenciasse sdbre 
a sua remoção ,para o Hospitrul de S. !Sebastião". 

O SR. MloNrz iSoDRÉ : - Tudo isso é .verda;de e confirma o que eu disse. 
0 SR. BUEJNO IBRANIDÃo: - (he?UJ;o): 

"Na mesma ãata, solicitei-vos as medidas necessarias a essa re-
m .oção, a qual !foi !feita no dia 14 do mesmo mez, visto que mão ha'Via 
-vwga nruqueJia casa de caTidade, consoante lfui então inlfonnado. As-
seguro-vos, ,pD<rém, <que on.essa semana em tque o ex-sargento Osmar 
ipwssou na 4·0 Delegada lfoi tratado com cuidado e solicitude, nada Jthe 
tendo sido .negado. Com -estima e apreço, - Heraclito Fonto1tra So-
b'l'al Pmto". · 

O ISR. M>ONm iSD:IlRÉ: - Tudo isso é :verdade e c onlfi:rma o •qu e e u asse-
gurei .- que o ex-sang.ento le'Vou 45 ó'ias I]J.I'eso, em uma soHta rla, dos quaes, 
cinco dias sem alimento, sa:hindo tubel'CUJoso de llá. 

O SR. BUENo BR.uillÃo: - Isso V. Ex. aH.egO<u . 
O S& .. :MONiz ISoURÉ: - E o iDr. 1Sobral •COnfirma . 
O iSR. BUENo. BRANDÃO: - O Dr. 1Solbrw1 declara que o ex-sa r.gento Os-

mar chegou á policia vindo de um fh{)spital. Resta ao nolbre ISena;do~· demons-
trar que elle ef.fectivamente passou ci·nco dia;s sem alimento. 

O ISR. MoNIZ SoDRÉ: - O [)Ir. Sobral ficou penalizadissil11J(}1 c om o facto 
como tOdos !Il<f>s, .cO!ffio toda a grande assistencia que llá estava no dia do in-
terrogatorio, no suiiiltiiiario de culpa. V . ·Ex. traga uma .carta do ISr . . Sobral 
P into contestwnào a minha asseveração . 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Estiá aqui a de'mO'IllStração !fe-ita, pela ·honora-
bilidade 'inlcoilltesta'Ve! odo Dr. !Sobral, d·e <que os ,presos politi.cos teem sido 
tratados com hll!Il1anidade, com lbenevoiencia, nada lhes tendo· sido negado, 
a tê este momento. Tudo o mais que se tenha dito não .passará de a1leg.açrles 
sem prova. 

iSr . P~esidente, teean-se piontad'o com ws cõre s negras os suppo!icios que 
SO!ff;re.rn ou teem soff.rido os presos ipoliticos ma Casa de Detenção. Vou 1er 
sobre este pa.rti-cul3.11' aLgumas inlforma;ções olfficiaes. A primeira é a do Dr . 
Olyrnpio de Sá ·e Al·buquerque, juiz da 1" Vara, c ommuni-ciíndo ao 'Ministro 
da Justiç,a -e 'Niegoci-Os [nte'riores "que os. denunc iados que estão presos na 
for-taleza de 1Santa Cruz, ino11tsive 0 capitão de mar e {J'lte1"Ta Protogenes G-tti-
onm·ães, a.ssim tcomo os que está{) na Detenção e na Oorrecção, PED!RAM-?.iE 
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para que' continuassem nesses Jogares e transmitto o ·pedido a V. Ex., de-
eeja.ndo que -isto lhes seja c Qn-cedtd'o". 

O SR. MoNrz ISODRÉ: -Não aJfú'hunei a V . Ex. que na torta,leza de Sant'\ 
Cruz haja mláos tratos. 

O SR. BUENo BRANDÃo: -Na ilha das Flores tam;bem nã.G ·ha , e ass im na 
Casa de ·Detenção. Já são duas bastilhas •por mim desmo•ronadas. Tiveram 
tam'bem o seu Santo Antonio. 

O :SP.., :M!oNrz SoDRÉ: - 'EJu 11ão [a1lei em 'Santa Cruz ·para V. Ex. estar 
contestando. 

O SR. !BUENo BRANDÃO: - A•gora, Br. !Presidente, v c·u ler o Olf1'icio do ge. 
n eraà Carlos .A!P1indo, uma das :victimas das accusações do honrado Senador 
pe.J,;, Balhia. Diz S . Ex . : 

"Exn1o. 18-r. Dr. Alf:fornso Penna J·unior, ministro d'a J ;ustiça e 
Negocies Interiores - CliJmprindo a ordem ·verbal de V. - Ex., par:1 
inrformar sabre o discurso de um Senador, pulblicado no O Jornaz de 
h<Yje, relativamente ao tratamento dos rp.resos q ue se a.dham r ecolhi-
dos lá liíha das Flores, cabe-me· declarar o seguinte: 

N'a ilha 'Raza o .regimen !foi por muito tempo de eXIcessiva iltb€r-
dade, o. que permitüu, até, a fuga de um d'os presos, ;facto .que occa-
s iono·u, como era natural, a adopção de ·providencias que ·coh1bissem 
novas fugas, aliás rp..rdjectadas, como faz certo o encontro de uma 
jangada en1 constru.cção, em .ponto da ilha, decerto o mais proprio, 
tendo disso dlildo conhecimento a V. Ex. em meu offitcio n . 1315, de 
1'2 ·ére Fe'Vere1•ro ultimo. 

liDS$as pl'O'Videncias con sistiram tão s6mente na m-elhor or-ganiza-
ção ·do serviço de :vi·gilar'icia, durante -o dia, dando-se, a pezar disso, 
liberdade aos presos para se locomoverem á. vontade em toda a ilha, 
e no internamento dos mesmos presos á noite na dependencia que 
'lhes ser:via p.ropriamente de prisão. 

Outras medidas, como revista de embrulhos, inspecção de es-
tranQlos, censura da corresponden.cia, foram aolli tamlberri adaptadas, 
e a sua legitimidade em estado de' sitio não pôde s-er contestada . Mes-
mo em outra situação afóra a censura, ellas são ju1gadas indis.pensa-
:veis em tOdo o estaJbeJecimento de detenção ou prisão. 

A aàimentação era pr€1Cisamente identica ã. ~e .que se se'rviam os 
o:fificiaes em serviço na ilha". 

O iSR . MoNrz IS.o[)RÉJ: - lEu n ão :fallei em alimentação. 1Fallei na fome que 
teem solfifrido . \ 

O SR. BUENo B.RANIDÃO: - Quem se a limenta t em :fome. iE na Hha não 
h ouve fome. V. Ex . está sendo contestado n as suas iruformaçõe·s . 

V. Ex . deve desconfiar · dos aegoo1eios da roça., que .podem cO'llocar em 
mláo quarto de hora até .o-s ,grandes a4vogados. 

(Continua1UlQ> a leitura): · 
"A alimen taçã:o era precisame.nte jden Uca á de IQUe' se serviam os 

of<ficiaes en1 ser:viço na il'ha. iCon V'ém accrescentar q ue ,baixas ao 
·hospital, por molestias irnvutaveis a mão alimenro, não se :verifica-
ram nem entre os presos, nem entre as elementos à'o destacamento " , 

Agora, um d os capítulos mais ,graves da accusação: 
"!Do a11egado espancamento de um civil já se occU'pou o· meu 

~icio lll. 11918, de .27 de Wev·ereiro ... ". 
O .SR. MoNiz Son~: ·_ Portanto, parte não ê inventada. 
O !SR . BUENo BRANDIÃ.o: - P ortanto a·ntes do grito de alarme que se tin•ha. 

dado neste r ecinto. -
" ... dii1ilgido a V. Ex. Tres :va•gabundos, dest acados ll'o navio 
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Campos para o ser.viço de facll:ina, na .ilha (R.aza, rebelaram-se ccmtra 
·praças do destacamento, :llg'gredindo-as phys!camente. Foram afinal, 
domLnado-s. Um de!Jes filc<>u levemente ferido, acon tecendo o· mesmo 
a uma das praças . 

O <SR. MoN.IZ SODRÉ: - E' a confirmação do facto. 
O SR. iBU.EINO BRANDÃo: - Vem agora ainda um dos capitt.Hos da accusa-

~ão dó !honrado Senador. 
O 1SR. MONIZ SODRÉ: - V. Ex. está enrtquece,ndo a minha documen-

tação. 
O SR. BUENO [BRA.."<DÃo: - V. illlx. declarou que não a tinha. Eu ]h'a 

estou foT!lecedendo: 
"Relativamente aos roubos de que se queixaram alguns presos, 

salbe V. allic . que, non::eei um of;ficial superior para esclarecer -o 
caso, em inquerito ·policial-militar, qU'e não os poude apura;r, apezar 
das innumeras d·iligencias emprehendidas, conforme V. Ex. se di .. 
gnará de ver dos respectivos a utos, remettidos com o meu officio 
n. ·522, de hoje. As cousas rou1badas teriam sido- latas de bisco·itos, 
de doces, etc., e a lguns objectos de reduzido valor, segundo as re-
clamações que deram causa ao alludido inquerito". 

O SR . MoNrz SooàÉ: - Está, portanto, confirmado o roubo e a im•punl-
dade dos ladrões. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - (contin1tando a lêT) : 
"No tocante á ilha das Flores, 1basta considerar que se aprovei-

taram, para alojamento dos p·resos, dependencias especialmente con-
struídas para, com conforto e hy.giene; receberem imm·igrantes. 

186 o cumulo da insensatez •póde affirmar que taes dependencias 
são anti-hy:gienicas. 

Os quartos, aTejados e vastos, são oecupados pelos officiaes 0 
pelos civis di,plomados. Para passeio ha uma longa varanda e o 
espaço .que vae do edifício á primeira cerca. 

!No pavimento terreo ficam os dema:is presos . Esse pavimentu 
sempre abrigou homens e não cousas. Não é e nunca foi um df>-
:posito. Foi e é um alojamento. · 

iEJm favo,r da .hygiene de ambos os a loja mentos fa lla bem '1.lto <> 
bom estado de saude de todos os presos. 

·E' claro .qu~ para isso tambem concorre a boa a limentação, a 
mesma ·que é fornecida aos officiaes. Em natura e j á preparada . 
essa alirr:entaÇão é fis-ca lizada 1:lelo medico desta cado no presidio c 
pelo commandante do respectivo destacamento. 

E' inutil que se diga mais que lhe é inferior a alimentação for· 
necida ·ás praças de •p.ret, soldados da ordem e não perturba dore s 
della". 

Note nem o Senado: os presos são melhor tratados qu e os soldados 
aa ordem. 

O SR. MONIZ .SODRÉ: - Co-itados desses soldados! 
O ·sR. BUENo BRANDÃo: - (continuando a lêr): 

"Delicados e calmos, posto que resolutos e cun:-pridores de or-
dem, são os· offi.ciaes aggredidos insolitamente nas missivas lidaa 
no Senado. Ante insolencüts e tentativas de desaca to que· não são' 
otJ;r!gados a supportar ·POr nenhum titulo, actua m com a devida 
energ-ia, mantendo, ·com a ordem, o prestigio da sua condiçãG mi .. 
litar. Fazem-no, porém, commedidamente, como · of.ficiaes cultos 
que são, lamentando, apenas, que a calumnia n ã o s eja incompativel 
com o galão . 
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Saude e :(raternidade. - Carlos .4.rlinào, general". 
0 .SR. PRESII;>JiJNTE: - Qbserv:o a V. Ex . q ,ue es1J!'L terminada a hora des-

tinada ao. expediente. 
o ISR. BuENo CBRAND.Ã.o: -Pedirei a V. -Ex. que consulte o .Senado sobre 

si n::e conce de uma prorogação de meia hora, afim de, ligeiramente, concluir 
o meu discurso. · 

U SR. PRESIDENTE: - O Sr. Bueno iBrandão requer prorogação . da h.ora 
do expedie nte por 30 mintltos . 

Os senhores que aprprovam o requerimento queiram leva ntar-se. (Pausa) . 
Approvado. 
O Sr. Bueno Brandão (conti.nuandJo): -Sr. Presidente, bem sei que ê 

penosa a situação do Senado em me ouvir; mas, s-i eu permaneço POl' tão 
lung.o temp-o na triibulna, é- povq,ue confio na .generosidade e na benevolencl~ 
dos meus ·m ustres co !legas . 

.Sr. P .residente, já passei em revista, lendo docure.entos de autoridades d& 
mais. alto v a lor,. as prisões m encionadas pelo ·honrado Senador pela Bahia 
._t~mo logares onde se a;p.plicam .castigos barbaros aos presos políticos . P eç() 
ainda permissão .ao .senado para le.r outros, entre os qua<!s uma carta do 
Sr. Coronel Meira Lima, antigo e respeitavel funccionario publico, que ha 
mais· de vinte annos desempenha as funcções de dire ctor da Casa de De-
t enção. De como S. Ex. trata os 'Presos, prova o facto de nunca haver 
chegado cá. fóra reclamaçõ.es desses. mesmos p-resos. (Pausa). 

[Mas, . .Sr. Presidente, antes de proceder !'L leitura dessa carta, e como o 
Sr. General· Carlos Axlindo. se refere ao ·inq,uerito qu'e mandou proceder para 
descobrir os autores desses .pequenos furtos de que forem :v.ictimas os presos 
políticos da ilha Raza, peço . licença para dizer alguma eousa sobre este fa cto. 

A 2 do corrente mez o Sr. Coronel Carlos Arlindo dirigiu ao Sr. Mi-
nistro da Justiça o. seguinte of'ficio: 

"A 18 de Abril, chegou ao meu conhecimento, ~m virtude do or. 
ticlo incluso e mais papeis annexos, ·que foram violada s as bagagen~ 
de a lguns pvesos -politicos, no dia 3·0 de Março do co:rre.nte anno, 
•quando rereovidos da lbha Rasa pa~:a a Hha das Flores , sendo sub-
trahidos diversos objectos e sendo-me delegadas, pelo Exmo. Sr. Ge· 
neral Carlos Arlindo, commandante da Policia Militar do Districto 
'Federa l, as attrib uições policiaes, que lhe com;petem, para_ tomar co-
nhecimento do mesmo facto, .procedeu-se a covpo de delicto nas ba. • 
g-agens, seguindo-se as diligencias •que forem necessar·ias, para e~· 

darecimento do referido- facto. Nomeio o 2• tenente Joaquim F er. 
retra Guimarães Junio-r para exercer as funcções de escrivão, o qual 
deverá autuar a presentet com offi.cio daquella autoridade, junta n(lo-
ISt!, successivamente, as p·eças. que forem accrescendo " . 

Segue-se aqui o inquerito. Foram recebidas as queixas . 
Ora, Sr. P.residente, quem ouviu o honrado Senador se referir a esse~ 

jurtos, a esses gra ndes r oubos, de que foram victimas os presos politlco~. 

na Iliha Rasa, certamente ficoU' a creditando que se tratava de um facto da 
excessiva gravidade, não só- pela sua pro-~ia natureza, como tan:!bem pelo 
v.alor dos ob jectos furtados ou roubados . Mas, a - leitura das queixas, da~ 
denuncias offerecidas pelos vrejud-icados, convence de que se trata de p&-
quenas cousas de insignificante 'Valor e que de modo algum podem justificar 
a vehemencia da accusação do honrado- represe ntante da Bahia .. Acham-se 
neste volume todas as queixas r ecebidas pelos encarregados das respectivas 
investiga ções .. 

() Sr. capitão-tenente Atila Monteiro. Aché q.ueixa -se de lhe terem fur-
tado duas cu ecas ·bra.ncas, dou s pares de me ias de pha nta sia, uma la ta da 
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lJ!scoitos Aymoré, uma de lomlbo preparado, duas de leite cond.ensado, mr:·a. 
de goirubada, uma d e :rr.armelada, uma de 100 grammas de fumo e cerca de 
meio milíheiro de :rr.ortalhas. 

O S r . capitão-tenente •Saladino Coelho queixa-se tambem de lhe terem 
turtado uma la ta de b iscoutos Aymoré, uma de lombo do Rio G.rande, umu. 
de goiabada, uma de marmelada., um pacote de pecegada Colombo, e m a is pe-
quenos· objectos insignificantes. 

O Br . 1 o tenente Floria no Peixoto Cordeiro d e F a ria, da .A!rma.da, queixa-se 
de lhe terem sido tilradas a lgumas garrafas. de mgua mineral. 

O Sr. 1° t enen te Waldemar de Araujo !Motta queixa -se de 1he terem ti. 
rado algumas garrafas d·e agua Salutaris. 

O Sr. 1°· tenente da A'I'mada, Pa1l'lo Maria da Cunha Rodrigues, queixa-
se <!e l•he ter sido tirado uma lata de goiaJbada, que se acha:va entre outro:o 
objectos. 

O Sr. Alvaro Vi!vnna, 1° tenente, queixa-se da falta de uma lata de 
blscoutos, uma lata de- lingua em con serva, uma lata de lei condensado, uma 
Jata de Iinguiça e uma lata de bananada. 

O <Sr. F aro Oliveira qu~ixa-se da falta de dous pacotes de balas .. 
Natu1·a!mente· são- balas· de esta!(). ou balas peitoraes·. (Risos) . 
O SR. MONIZ SOD$É·: - V. Ex . não se lembra de que o furto de uma 

Jata de goirubada para quem estâ. faminto, vale m·uito. 
O S R. BuENo BRANDÃo: ~O S r. Bartlet J a:m es qu eixa-se do prejulzo ae. 

um pija:rr.a e de duas latas de 'biscoutos de um l~ilo . 

O SR. MONIZ SODRlll: - Qua ndo V. Ex . .somma t· tudo isso, verâ. quanta 
~ousa n ão d'á. 

O 1SR. BUENO \BRAN!)ÃO: - E' condemmwel que em um estabelecimento 
publico ... 

O SR. iMON.IZ iSomó1l: - O q ue é · condemnavel é que se deem .roubos em 
estaJbelecim entos pu;blicos. e n ã-o Se possa aJPurar a r esponsabilidade dos cul--
pados . Isto é · qu e é assomibroso.! 

O SR. BUENO B!tA'N'D.io•: - ... que deve ser convenientemente vigiado, se 
deem fa.ctos dessa nature2Ja . E tanto assim comprehendeu o Governo, tanto 
assim c omvrehendeu o Sr. Carlos Arlindo, que, antes q ue o honra do Sen;:> -
dQr pela B ahia trouxesse ao Senado ... 

O SR. ANTONIO MAssA: - Antes da abertu ra do Congresso. 
O .SR. BuENO 'B.RANDÃO: - . . . estes factos, antes mesmo da a bertura do 

Congresso, isto é, a 18 de · Abril, já. haovia mandaào proceder á investigação . 
O 1SR . .MONIZ SODRÉ: - Apurou a resJ?onsabi!idade do crirr:inoso,? Se não 

apurou, estâ. mostrando a fallencia de todos os processos de ordem e dis-c ipli-
na nesse estaibeJ.ecimento publico . 

O SR. BUENO B'RA:NDÃO: - Quantos crimes se •pa ssam 1JOr rubi, cuja a uto-
ria n ão se con:b,ece? 

O .SR. MONIZ 'SODRÉ: - :Mas, não, em um presidio militac V. Ex. con-
tinua. a fornecer-me os melhores elementos. 

O SR. (BUENO BRANDÃo : -Em todos elles, <quantas fuga s não se deram, 
e, a té hoje, V. Ex. não aponta os responsaveis por ellas? 

O SR . .MONIZ SonRlll : - 'E' u:rr.a co usa que deJJõe t ristemente cont ra essa 
administração. 

O SR. BUENO IBRANDÃO : -V. Ex . nã o aponta ·Quem abriu a s porta s, para 
dar fuga a muitos amigos de V. Ex., presos po!iticos. (Pausa). 

•Sr. Pres·idente, a ntes mesmo do nobre .senador pela Ba.h ia trazer aqui 
esta allega.ção, antes mesmo da wbertura do Con gresso, já IJ G.eneral Ca r los 
Arlindo havia rcandado proceder ãs necessarias investigações pa ra serem co-
nhecidos os responsaoveis e punidos . 
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O .SR. MONIZ SODRÉ: -Mas não foram encontrados. E' que é excellente 
.a discLplina e a . vigilancia., nesses vresidios. 

O ,SR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. vem em abono da minha affinnação. 
A d·isciplina e a vigi!ancia são frouxas. 

0 SR. MONIZ SODRÉ :. - São excellentes. 
O .SR. BuENO \BRANDÃo: - Dalhi a incommunicabi!idade; dahi a falta ue 

communicação exterior e falta de cartas e de tudo o mais, apezar da frou- · 
xidão. 

O •SR. éMON.IZ .1S0DRÉ : - FroHxidão para os gatunos e saltea dores ·dos pré-
sos politicos. 

O ·SR. ,BUENO BiRANDÃO: - V. .Ex. espere um vouco. Quaes os responsa-
veís por esses p equenos furtos, que mais· parecem brincadeira de collegiaes 
{lo que ataques á pa·o.pr-iedade? 

Em que condições se deram esses factos? Todos os prejudicados attrlbuem 
a autoria desses pequenos furtos ao faxina encarregado da conducção, do trans-
porte das bagagens da Ilha Rasa para a das Flores. Nenlhum delles accusa 
a adrr:inistração e nem t ã o .pouco a g uwrda, os soldados. Foram individuas 
mandados para lá, afim de auxiliar o trabalho material do transporte da ba-
gagem, os quaes, naturalmente encontrando na praia, esses o·bjectos, lança-
I'am mão de a lguns delles, para a .sua alimentação ou mesmo para lhes dar 
fim differente . .São ·J.ndividuos sem responsa;bilidade e sem imputabilidade, In-
cumbidos da faxina, vagabundos e desordeiros. Não se pócle attribuir nem 
siquer aos soldados en carregados da vigilancia. 

Os factos se deram nestas condições: tendo-se a-e tirado os presos da Illla 
Rasa, as !bagagens f icaram aguardando conducção, e, durante o temp; em que 
estiveram na praia, no ponto de embarque, é que se deram esses pequenos 
furtos. Entretanto, as autoridades ·procuraram, por todos os rr:odos, descobrir 
a autoria dos furtos e não o conseguiram. [Mas é uma questão insignificante, 
de· nenhuma importancia. F-actos como este, se dão em toda a parte, sem 
provocar siquer, dos opa-ejudicados, a menor reclamação. Vou demonstrar, po-
rém, que o Governo, não se descuidou no cum.prirr:ento do seu dever. Mal 
avisado de um facto menos regular, manda proceder á necessaria investiga-
ção e syndicancia . 

iMas, Sr. Pre sidente, d'esejo proceder, conforme já annunciei, á leitura 
de uma carta que me foi endereçada pelo Sr. Coronel Arthur Meira Lima, 
director da Casa de Detenção. Diz S. S. : 

"Exmo . Sr . Dr. Bueno Brandão - Respeitosas e cordea"~ <Sau-
dações. 

Peço· licença para levar ao conhecimento do nobre Senador que as 
accusações feitas pelos · missivistas e atiradas da tribuna do Senado 
contra a administração desta casa, .que dirijo. h a 22 annos, são In-
justas, e para provar a veracidade da minha allegação, invoco o tes-
temunho insuspeito dos ~Jro,prios presos .polHicos que por aqui teem 
'])assado, entre elles os jornalistas secretarias de ,iornaes: A Pat1·1a, 
O Jornal, Rio Jornal, A Vangua1·àa, A Noticia, Jo1·na! elo Povo, e tam-
bem o de um dos redactores do Oo?Teio da Manhã, que ainda se en-
contra detido, ·para que elles affirmem, de viva voz, se proce-
dem as accusações absurdas e malevolas, contidas nas cartas lidas 
no Senado . 

Os presos políticos, ao contrario, lamentam-se abertamente, quan-
do são removidos para outras rprisões e não é, certarr:ente, pelo 
tratamento deshumano G.Ue a:qui recebem. As suas farntllas são 1 e-
cebidas com distincção e attendidas com o devido respeito. 

Agora mesmo os presos voliticos que aqui se encontram denun-
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dados <pelo .Sr . Dr. Procurador Criminal da Republica, acabam do 
pedir ao 18r. Ministro da Justiça que não sejam transferidos para 
outra qualquer .prisão . 

tDo bom tratamento dispensado a todos os presos po!iticos te-
nho ainda o testemunho indistincto dos que ai·nda se encontram nesta 
<Casa, advogados, medicas, engenheiros, officiaes. . . todos pes!:loas 
-class-ificadas e, portanto, de responsa;bi!idade soclai. 

'rornei a liberdade de dirigir-me ao· illustre 1:úmador, porque jul-
g u ei do m eu dever mostrar corno. são inverídicas as accusaçõe.:1 
feitas a esta administração. 

Venho, como director da Casa de Detenção, •ha 22 annos, mere-
cendo a confiança d<Js Governos do meu •paiz e me satisfaz J.loder 
affirrr.a1· •Com o testemunlho dos pll'o<pr-Íos· presos, que não passam 
de tendenciosas invencionices as accu sações feitas - por emquanto 

em cartas anonymas. 
Aproveito a opportunidade para firmar-me com todo o apreço, 

co!lsideração e estima. 
De V. Ex. a migo obrigado. - .t1rth111r de Mei1'a Lima". 

O SR . MONIZ .SODRÉ: - J •â. recebi de presos na D etenção, que ass1gnaram 
o requerimento ao Ministro da Justiça, a informação de ·que foram abri-
gados a assignar esse docurr:ento por coacção, á força. · 

O ,SR. BUENO <BRANDÃo: - O ·Sr. 'Meira Lima invoca o testemuniho dos 
que passaram pela Casa de Detenção e estão hoje em liberdade. 

1Si quizesse seguir os processos do honrado ·Senador pela :Bahia, lnvo-
curla o testemunho de diversos collegas nossos, . que tendo conve.rsado com 
os presos po!iticos hoje em Iiberoade, ouviram desses homens que nas 
prisões, em que se encontraram, foram tratados com toda a hurr:anidaae, 
foram mesmo muito bem tratados. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - O Dr. La'bouriau diz que pessoalrr:ente !oi muito 
bem tratado. 

O •SR. BUENO <BRANDÃo: - •Felizmente o Sr . Dr. :Labouriau diz que tol 
multo bem tratado. Entretanto, assignou a carta dirigida ao honrado Se-
nador. ·Se não 'Viu, mas ouviu dizer que se pratica.ram essa s co usas onde não 
estava., quaes os elementos que teve S. S'. , para vir traJZer o seu testemunho? 

O •SR. MoNrz •SoDR.É: - Vamos abrir o inquerito que requeri. E assim 
V . Ex . ficará sa:bendo . 

O •SR. BUENO BRA.l'IDÃo: - Vamos .transformar o Senado em corr.·mlsslt-
rio de policia. 

Mas, ,Sr. Presidente, estou cami.n-hando em auxilio do honra<lo ;,;e-
nadar . O pro.prio 1Sr. .Senador <pela BaJhia já foi victima de informações 
menos ver-dadeiras . 

A S. Ex. c·hegaram em certo- momento noticias de que o comrr:-anttante 
Protogenes Guimarães estava sendo tratado com a maior deshuma.nidade, 
na. fortaleza de Sa n ta Cruz, onde se achava ameaçado de asplhyxia pelo 
tamanho da prisão e calafetamento das· suas .portas. O nobre Senador tem 
se encontrado varias vezes co1n esse official. 

O SR. MONrz SonRÉ: - Encontrei-me uma unica vez com o commanllan-
tt: Protogenes Guimarães na justiça federal . O commandante ainda con-
tinuava incommunicavel mesmo para a. sua esposa . Não lhe fo i possível 
fallar -mt:, nem â. :propri,., famil1a. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - E 1S . Ex. está convencido do contrario e já 
deu disto testemunho na tribuna do .Senado. Gomo esta são as outras 
affirrnações. 

O honra-do Senador impressionado e desejoso de colher lntormaçõe.s 
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e provas em toda a .part€ para {u!minar o Governo 'conl as suas accusaçõ~ .>. 
recebe smn maior exame, sem pezar os ditos ·que passam correndo pelas 
ruas e vem transformai-os, desta tribuna, em provas esmagadoras, em prova~ 
concludentes, na p.hrase de S. Ex. 

O SR. MONIZ SODRÉ: - 'Estou a .f.firmando a V. Ex. que ainda ante-
hon.tem recebi uma reclamação ao commandante Protogenes Guimarães da 
sua i.ncommunicabilidade wbsolutà. 

' O SR. BUENO IBRAND-~O: ~ Sr. Presidente, ainda sobre o tratamento. que 
os presos tem recebido na •Casa de Detenção, ten:ho aJqui informações officiaes 
prestadas pelo Sr. Meira Lima ao .Sr. Ministro da Justiça. Não as ]erei 
em toda sas suas pwrtes, vara não 1'at·igar ainda mais. a attenção do S'e-
nado, ta.nto mais quanto ellas estão em synthese na carta que li. Ma.s 
peço licença para ler uma copia da carta de presos entre,o-ues á vi>gilancia 
do ISr. Meira Lima, desse algoz na opinião do illustre Senador. 

"Os presos abaixo assignados, denunciados pelo Procurador Cri-
minal da RepuibHca, dado 0 . tratamento especial que lhes tem sido 
dispensado pelo Sr. Director da Casa de D etenção, solicitam de 
V. Ex . a permanencia neste presídio". 

Está assi.gnada - "Dr. Fernando R:oàlrigues da Silvei'TYL. - Nel-
son Kemtp. - Alvaro Sianes de castro. - AlcebiadJes Fe?-nander, 
OhCVIJeS. - Manoel Pereira Lemos. - Jor·ge Rodrigues d:a Silveira. 
- Adolpho Gon~es de Oan;alho". 

O SR. MONIZ :SODRÉ: -São os priv·ilegiados e eu s·ei que existem .muitos. 
Ci SR. BUEJNO IBRANJD.Ã.o: - Ainda. ha uma outra: 

"Exmo. Sr. :Dr . Ministro da Justiça - Os abaixo assignados, 
presos políticos, denunciados pelo Exmo. Sr. Dr. iProcurador da 
Republica, aos quaes constou ter sido ordenada a sua tra.nsf·erencia 
para üutro presídio, vtêm pedir a V. Ex. a sua conservação nesta 

·casa de Detenção· Por assim lil:!es convir. Pedem deferimento". 
Está assignada: - "José Pires Domingues Junior . - Julio Lo-

1Jes. - Deoclecio Fernandes Alves e Dr. EWgarcl de Fvg1~eiredo". 
Sr . Presidente, o Sr . Dr. .Sobral J>into, no desempenlho das funcções 

de seu cargo, comparece d-iariamente á Casa de Detenção, ou·ve individual-
mente a todos os presos politicos que lá se acham detidos, recebe desses 
presos- as suas queixas, as suas reclamações. 

Os honrados promotores da justiça criminal desta Ca.pital, tambem por 
dever de officio, fre·quentam sema,nalmente a Casa de Detenção, onde estão 
em contacto directo com todos os presos a lli recolhidos e certamente 
SS . EEx. levru·iam ao conhecimento do Sr. Ministro da Justiça e do Sr. 
·Procurador Geral da Republica todos os actos ~raticados contra os presos 
sujeitos é. sua jurisdi.cção. 

!Entretanto, nesta, S. Ex. é o primeiro a vi.r abonar o tratamento 
benigno, benevolente e· humanitario .que todos os presos soz sua juriscli-
cção rec-ebem nas casas onde se aoham detidos·. 

Devo- ainda informar ao senado •que os presos que se acham na Casa 
de Detenção não estão absolutamente em compartimentos destinados ã, pri-
são de ll"éos de crimes- communs . E eu poderia provar esta minha asserção 
ao !S'enado, ser<Vin.do-me de um mappa, que não está a utJhenticado, mas que 
foi organizado peJ.o· Sr. Labouriau, quando preso na Casa de Detenção. 
Esse ma,p.Pa ofi aJ])Iprehendldo pelo 1Sr. Meira Lima, e com esse um outro 
exemplar, ou copia do map.pa que teruho em mãos (mostrando), P;8lo qual se 
verifica que os p.reso.s politicos acham-se em um compartimento comple-
tamente distincto; não teem a menor comn:mnicação com os p.resos sujeitos 
ã jurisdicçãÓ criminal , á jurisdi·cção commum. Existe, entre urra e outra 
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parte do edificio, uma, la rga parede, onde apenas uma porta interceJ}ta, 
desde q·ue para alli foram removidos os presos· politicos, os quaes teem esta 
vasta zona (mostrandio o mappa) comprehendida dentro das linlhas exter-
nas destinadas ao seu a·ecreio, i.t sua .permanencia durante o dia, e onde 
recebem visitas, confabulam -com os ·seus amigos e advogados . 

Assim, mais uma das af-firmações precipitadas dos ib.onrados Senadores 
da minoria desta Casa cáe por terra deante da evidencia dos factos. 

O ,SR. BARBOS,A LIM~~: -Mas que diz V. \Ex. a res-J?eito de um habeas-
co1'JJ·us concedido -pelo .Supremo· 'Dri·bunal a presos politicos recolhidos na 
casa de UJetenção? 

ü •SR. BuENO BRANDÃO: - Esse com-partimento não põde ser considerado 
como faz-endo parte da Casa de Detenção . 

O .SR. MONIZ SODRÉ: - 'Bntão o habeas-C01'1JUS foi concedido sem fun-
damento? 

O -8R. ;BUENO lBRANDÃo: - E' uma ala .quasi distincta da Casa de De-
tenção, que não tem quasi nenhuma relação com esse :p-residio, por isso que 
nem as vozes ,podem ser ouvidas de um lado para outro. Essa ala foi 
completamente seperada do- edifício commum e alli sõ entram e permanecem 
os p-resos politicos. 

O SR. MoNrz SonRN': - E nunca estiveram em pr-omiscuidade? 
O 8R. BUENO lBRANDÃo: - Põde ser que tenham estado; mas estou n:e 

referindo aos fructos a,ctuae!l . 
E' natural que nos J}rimeiros mome ntos, dado o grande numero de pre-

sos, e não · se conhecendo bem a sua natureza, nem a responsabilidade das 
faltas commettidas, fossem elles conservados algum ten:-Po nessa parte; 
antes das autoridades tomarem as providencias a que ha _pouco me referi. 

Actualmente, não; lJorque elles estão completamente seprurados. O ha-
beas-corpus do .Supremo 'Dribunal está sendo religiosamente o.bedecido pelo 
Poder Executivo, opois não existe a n:.enor communicação entre uma e ou tra 
parte ela casa, Pol'que uma .parte do edificio é a Casa de Detenção, e a 
outra parte é o p.residio destinado aos presos politicos. 

Sr. Presidente, ainda a proposito do tratamento dado !Ws presos po-
liticos, peço permissão para lêr um officio -do commandante do Corpo de 
Bombeiros, desta capital, dirigido ao Sr. Dr . Affonso ,Penna Junior, MI-
nistro da Justiça . 

Diz o Sr . Coronel João Alves de Oliveira Lima: 
"Exmo. Sr. Dr . Af-fonso Penna Junior, G.\![inistro da Justiça e 

Negocios Interiores - IS01bre o topico do discurso do Senador MoniZI 
Sodré e referente a este CoPpo, devo declarar a V. Ex. que muito 
embora a alin:entação forrnecida aos· bombeiros seja sã, variada, 
de excellente qualidade, inspeccionada pelo medico de serviço, antes 
de ser servida, e além da amostra que vem á Administração para 
ser examinada, como se poderá verificar em qualquer das refeições, 
·pa~·a os presos sempre foi preparada alimentação especia l, e q-uan-
do elles· eram em •!l'rande nun:,erro, tiveram ·mesmo um cosinhelilro 
espeoial", 

O SR. 1\iONIZ SoDRÉ: - Mas isso é um incitamento para os crimes po-
liticos. 

O SR. BUENO iB&NDÃo: - Não é por falta de conVite do honrado Se-
nador pela · BaJhia -(Risos ) . 

Mas termina o officio: 
"Ao .Sr. Paulo Bittencourt, que recebe comida de fóra, é ser-

vida conjuntamente a comida feita no quartel e como acima foi 
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dito, .ficando na sua vontade preferil-a ou não. Saude e fraterni-
dade" . 

Está assignada pelo Sr. Co.ronel uoão iLopes de Oliveira Lima. 
iSr. Presidente, tenho ainda alguma {)()usa a dizer ao .Senada e não 

quero ·Precivitar os assum!ptos, prejudicando-os. 
0 SR. EuSEJBIO DEl ANDRADE: - Apoiado . 
O SR. BuElNO· BRANIDÃO: - Sei, Sr. Presidente, que a minlb.a defesa não 

teni agradado ao 'honrado ,Senadnr pela lBalhia; e si isso tem acontecido, o 
defeito não é meu, a culpa não é n:,ínha. 

O SR. MONtz iSom~: - A culpa é da causa que é má. 
O SR. BUENO :BRANDÃO: - 1S1, IE;x. tem dito que a minha defesa é con-

traproducente, que fornece elementos .formidaveis a S. Ex. para inverter 
os argumentos contra mim. 

iSi assim é, Sr. Presidente, a culpa não é minha. 
O SR tMONIZ SoDRÉ: - E' da causa. 
O SR. BUEJNO BRANIDÃo: - A proposito, Sr. Presidente, peço licença ao 

Senado vara referir um episodio que ha poucos dias ouv-i na sala do café, 
em urra dessas confabulações amistosas entre co!legas. 

Dizia um representante de um dos Estados do Norte que, em sua terra, 
um chefe politico local, precisando de um par de sapatos, se dirigiu ao 
uni-co sapatei,ro da villa. Na casa desse encontrou o objecto procurado, e 
levou-o. Ao experimental-o, verificou que um de seus pés ficava muito 
magQado, o direito. Exasperado com o facto, mandou chama.r O· sapateiro. 
E como era cJJ.efe volitico local, desses que s rubem impor a sua vontade, 
zangou-se com .o mísero official por ter-lhe apresentado uma o'bra incom-
pleta, muito mal feita. 

O pobre homem humildemente disse: '"Mas S. IS. ha de me ;perdoar; 
o defeito não é meu, a obra não foi feita de encommenda e V. S. além 
disso tem o Pé direi.to maior que o esquerdo. Porta nto, o sapato do pé di-
reito ha de magoar 'POr força a sua pessoa". 

·E' o facto ·que se dá commigo: não fiz uma defesa de encomrr:~mda., 

portanto, não esta'Va obrigado a fazel -a de accõrdo com os desejos do hon-
rado Sena{lor. Si 1S. Ex. não ficou satisfeito, si não J:he agradou, o· defeito 
não ·é meu, é de S. · Ex., pela posiÇão esqt~e1·aa em que se collocou neste 
caso. (Hilwrida:de) . 

Neste caso n ão illa injuria absolutamente ao illustre .representante da 
Bahia, porque o sapateiro remen{lão sou eu . (Riso). 

Peço a V. Ex. , Sr. Presidente, que me considere inscripto para o ex-
pediente da proxima sessão, visto achar-se esgotada, a prorogação que me 
foi concedida pelo Senado e que agra{leço. (Muito be1n; mt~ito be.m. O ora-
dor é cum1Jrimentado) . 

0 'SR . PRESIDENTE: - V. Ex. ser<á attendido. 

SESSÃO DE 10 DE JUNHO 

O Sr. Presidente : - ;('ontinua em discussão o requerimento do Sr . :Moniz 
Sod1'Í!. T em a valavra o Sr. Bueno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão (*): - Sr . Presidente, p.rosigo, esperando terminar 
hoje as observações que venr.o fazendo sobre o discurso proferido pelo hon· 

( * ) Não foi revisto pelo orador. 



- 459 

rado .Senador .pela Bahia, observa.ções que iniciei n a sessão de hontem. F a -
zendo-o, peço permissão ao Senado para :Proceder á leitura de um o.fficio diri-
gido pelo director da !Casa de Detenção ao Sr . Ministro da Justiça, officio que 
não li ihontem para não cançar mais a attenção. do Senado. (Não apoi.ados). 

Não i;J,.?s~o dejxar d e proceder á leitura desse officio, .pocrque elle en cerra 
informações de grande interesse, .que p recisam ser conhecidas do Senado e 
do paiz, 

O officio é o seguinte: (Lê) 
"Dire·ctoria da Casa de Detenção do Districto Federal - ·Em 3 

d·e juruho de 19'25 - N . 404 - Exmo. .Sr. Ministro da Justiça e Ne-
go cios Interiores. Cuml])<rindo-me levar ao ·CDnheciment0 de V . Ex. 
que as accusações assacadas contra este estabelecimento, em cartas 
dirigidas a o nobre Sen ador Moniz Sodré, por presos políticos ou ou-
tros, carecem de fun.darr.ento, cabe-me informar: 0 c ubículo '5'9, da 
2• galeria da Cas·a de Detenção, em torno do qual os missivistas bordam 
os ·commentarios m ais imaginarias, é um salão do 2o andar -da pri-
são, como os outrDs, e não um cubículo. Para ali teem sido transferi-
dos , como para outros salões que não o de n . ·59, os p·resos· que 
prDte ndem perturbar a disciplina do ·estabelecimento. Não é esta de-
pendencia, ·porérr:., de condições hygienicas inferiores ás outras, nem 
a li lhes é diminui-do o con15orto c ompat1vel CDm a P·risão. Acerca 
ainda do que foi dito pelos missivistas sobre aquella dependencia é irr:.-
p.rocedente, como tambem inexacto, que um doente precise de. medico 
e não seja a ttendido a tempo . Aos IJresDs pDliticos recolhidos a esta 
casa tem sido dispensado o tratamento devido. Todos e lles teem d~a
riamente assistencia me-dica, especialidad e e assistencia dentaria; con-
fmltam, além disso, aos seus m edicas particulares, quando querem, 
sendo-lhes f.ornecidos p·romoptam-ente tDdüs o.s med~camentos e dietas 
prescrip.tas . T eem alime ntação especial, cuidadosamente preparada, 
e sO'brem esa, não sendo verdade que refeição alguma t enha sido re-
jeitada. Nas dependencias onde estão installados os presos politicos, 

existem ·camas e colchões, tra vesseiros, r oupas e cobertos pa ra 
todos . De nenhum dos presos politicos aqui recolhidos: advogados, 

medicas , jornalistas, negociantes e outras pessoas de .posição social 
definida, :houve queixa Du reclamaçã{), até agora, •quanto a o trata-
mento aqui dispensado a todos. Este estabelecimento é visitado se-
m anaJm'8Ilte pelo :Sr. Dr. Procurador Criminal da Republica e tam-
bem pelo .Sr. •Dr . Procurador Geral do Districto, rep.resentado pelos 
promotores p.ublicos, sendo- sempre Duvidas por estas autoridad!es 
todos os presos ~ de nenhum delles receberam queixa ou reclan:a ção. 
contra o trata mento ou qua nto á alimentação, que seja verd'adeka. 
Sobre a. fantasia das refe rencias feitas a os presos do vapor Campo/i', 
que ali adoecendo baix·aram á enfermaria desta casa, devo informar 
a V. Ex. que quando ·aqui deram entrada, forarn-lc.es dispensadDs 
todos os cuidados m edico.s n ecessarios e, depois de curados e de lhes 
ter sido dada, pelo medico, a Tespectiva a lta, foram postos •em liber-
dade, rpor ordem desse rr:.inisterio . Um t estemunho eloquente do que 
venho de expD•r, são os dous m emories que tenho a •hDnra de re-
m·etter, dirigidos a V. Ex. pe los presos · politicos recolhidDs a esta 
prisão e denunciados pelo Dr . Procurador Criminal da Republica nos 
quaes soJi.citam a perma ne.ncia neste ·estabelecimento . . Dig nar-se -á 
V. Ex. v er que os que se molestam -da rigorosa segurança em que 
mantenho os prisioneiro·s neste est abelecimentD, não podem desconhe -
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çer, sem injustiça, que aqui são todos tratados con: a humanidade 
que me ê peculiar e a que estou affeito ha 22 annos nesta casa, 
guardando os que teem a infelicidade de se verem privados da liber-
dade . Reitero a V . Ex. meus protestos de todo o respeito, elevada 
consideração e apreço. - Artht~r de Meira L ima, director." 

"Exmo. Sr. Ministro· da Justiça - os presos abaixo assignados, 
denunciados pelo Procurador Criminal da Republica, dado o trata-
mento especial {J.ue lhes tem sido dispensado pelo Sr. Director da 

Casa de Detenção, solicitam de V. Ex. a poermanencia neste presí-
dio. - Dr. Fern'G1ulo Ro!lrbg1~es !la Sil'U--ei1·a. - Nelson Kem,p. - Alvat"O 
Sianes de Oastro. - Alcebiades Ferrnandes Chaves. - Manoel Pe-
reira Lemos. - Jorge Rod1·ig1tes !la Silve·ira. - Adolpho Gornes de 
-oa.rvalho". 

"Exmo. Sr. Ministro da Justiça - Nós abaixo assignados presos 
politicos denunciados pelo Exmo. Sr . Dr. procurador da Republica, aos 
quaes constou ter sido ordenada a s ua transferencia para outro pre-
sídio, veem pedir a V . Ex. a sua conservação nesta Casa de Deten-
ção, por assim lhes convir. iP. deferimento. Rio de Jane-iro, 2 de 
j unr..o de 1.9<2·5. - J o•sé Pires Do1ningues Ju1~ior. - Julio Lopes. -
Deocle.cio Fernandes A.l1>es. - D1· . E ·IZga.rd IZe Figueiredo" . 

Provei assim á evidencia a inconsistencia das a l!egações do honrado Se-
nador pela Bahia; proveio concludentemente qu e as affirmações que eu fiz 
desta tribuna acham-se devida e sobejamente demonstradas e comprovadas 
por docun:entDs authenticos, fi-rmados por autoridades acima de toda e qual -
.quer suspeição que gosam de todo o conceito J)erante a opinião publica e de 
toda a ·confiança de seus s uperiores hierarohicos. 

Esses documentos, Sr. Presidente, destróem completamente aquelles que, 
com este nome, foram lidos perante o Senado pelo illustre Senador represen-
tante da Bahia . S. Ex. leu duas séries de cartas. 

A·s que constituíram a primeira série não tinham ou suas assi•gnaturas 
eram e corrüinuan: ignoradas ,p·ara os .Srs. Senadores e para o paiz; as da 
segunda série eram assignadas por presos, alguns politicos, o-utros. não. 

S. Ex., por exemplo, leu, na sessão de ante-,hontem duas cartas, uma 
dellas firmada vor alguns militares, não por diversas dezenas de militares, 
•Como affirn:-ou, em aparte, o honrado Senador pelo Amazonas, o Sr. Barbosa 
Lima, mas apenas por 16 cidadãos, alguns militares, outros n ão. Desses mi-
litares, alguns não honram a farda que vestem. Eu poderia, Sr. Presidente, 
classificai-os todos , .quer militares, quer paisanos, quer presos poliücos, quer 
vagabundos ou desordeiros, que f.oram, de envolta com os :presos politicos, 
trazidos a esta Casa pelo honrado •Senador pela Bahia. Mas, por um senti-
mento de humanidade não o farei. São cidadãos transgressores da ordem e 
da lei, que se acJ1am presos, e, •p-ortanto, in:possibilitados de responder ás 
accusações que po.r acaso lhes fossem feitas. 

Respeito a situação em que se ac'ham colloe'ados e a que, infelizmente, 
fo-ram atirados peJ.os seus máos instinctos, p-or desejos inconfessaveis, emfim, 
por sentimentos ·de impatriotismo. 

Tenho aqui (m,ost1·a.ndo), Sr. Presidente, a lista de todos •esses presos, 
com as notas respectivas: não a lerei ·pelo mo·tivo que acabo de dar a V. Ex . 
e á Casa . 

Quanto aos ho·rrores s off.ridos nas prisões e referidos aqui, coxr. tanta ve-
hemencia, pelo honrador Senador pela Bahia, o senado ouviu hontem, e ainda 
agora ouve, a leitur-a de documetnos que não podem ser contestados, os qua-.;; 
reduzem ás suas verdadeints ;proporções as affirmativas do honrado Senado,· 
pela Bahia .. 
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Eu affirmei, Sr. Presidente, que os presos políticos eram tratados com 
humanidade e até com benevolencia. Creio ter provado ao Senado a verac\-
d::tde das minhas affirmações. 

Affirmei, ainda, Sr. Presidente, que esses presos não· se achavam i.n.-
con:municaveis . Essa minha affirmativa foi contestada pelo honrado Senador 
pela Bahia. Entretanto, ê o .proprio Senador Moniz Sodrê quem se encarrega 
de traze·r ao Senado a prova eloquente e cabal de que jámais existiu essa 
j.ncommunicabilidade . S. Ex. trouxe ao Se nado cartas collectivas firmadas por 
presos politicos militares ou não, trouxe as assiinadas por desordeiros des-
classificados e a lguns anarchistas, que, tambem, co!lectivamente as assigna-
l·am. Ora, em uma .prisão em que lha incommunicabi!idade :absoluta, conforn:.e 
s. Ex. affirmou, onde os presos não se podem encontrar, onde não se faliam, 
onrle não pode trocar idêas, com•o poderiam elles assignar cartas ·co!lectlvas,-
como se podiam reunir para combinar os termos dess·as cartas destinad-as a 
provar allegações de factos que se passaram em prisões diversos en: épocas 
ct:fferer,tes, em dias tambem diversos? 

O SR. Lo·PES GoNÇALVEs: -O argumento ê irretorquivel. 
O .SR. BUENo BRANDÃo: Essas cartas demonstram que essa .incom-

municabilidade não existe. 
V . Ex., Sr. !Presidente, e o Senado ouviram o ·honrado Senador pela 

Bal~ia lei-as. Ellas mostram que os jornaes que se publicam nesta capital 
são entregu es, são lidos nas prisões, e que os discul"Sos aqui J)ronunciados e 
na Cama:ra dos Deputados tambem o são, sendo corr.mentados e criticados, 
pois a elles dão resposta em cartas con ectivas. 

Onüe, portanto, essa inco.mmunicabilidade? 
Ella não existe e, portanto, o honrado Senador pela Bahia ainda foi 

injusto, qum~do affirmou que o humilde Senador POr Minas Geraes havia 
falta aos seus compromissos e qu etinha firmado fa.ctos absolutamente im-
possíveis üe ser demonstrados . 

Ainda, relativamente á supposta incorr.municabilidade dos presos polí-
t icos, eu tenho em mãos um mappa or.ganizado ·pela !Policia. Militar do 
Distr•icto ·Federal, regulando as visitas que poderão. receber os officiaes e 
civis recolhidos ao presídio da ilha das Flores. 

Aqui estão (mostrando o ?nappa), em uma columna, mencionados os no -
mes de todos os presos, e, na da frente, designados os mezes, as semanas, 
os dia s e as hm-as em que esses presos podem receber visitas e confabular 
com ,pessoas de .suas frunilias e com seus amigos. Essas vdsitas, como ficou 
patente pela leitura de documentos a que hontem procedi, são recebidas pelos 
presos sem testemunhas; nem os pro.prios guardas do edifício podem ouvir as 
palavra s, a s impressões trocadas entre os presos e os seus visitantes. E ' 
este o rigor deshumano que se observa nas prisões em ·que se acham r eco -
lhid-os os presos .políticos! E' estr;>. a incommunicabiUdade absoluta em que se 
acham esses cidadãos, que, !presos, e muitos delles submettidos a processo, 
teem todos os meios da mais ampla defesa, podendo confabular com os seus 
advogados e trocar impressões com pessoas de sua fan:ilia, receber carllas e 
jor.naes e oorres.ponderem-se ·com quem bem entendam. Isto está demonstra-
do neste mappa offi-cial, a ·ssigna;do pelo .Sr. Gustavo Bandeira de Mello, com a 
conferencia do Sr. Joaquin:, Guimarães ·Junior, ma.ppa que eu ponho . á dispo-
sição dos nobres Senadores pela Bahia e dos é!emais Senadores que o queiram 
exan:inar . 

Cabe, assim, por terra, mais uma das affirmações do honrado .Senador 
pela Bahia. 

Desejo ainda proceder á leitura de uma carta. que me foi d irigida pelo 
capitão Jona t·has Salathiel Dias da Rocha. IDste digno official do Exercito. 
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foi 0 -en<:a.Tregado de conduzir os presos que seguiram no vapor Commandante 
Vasconcenos, para a colonia Clevelandia, 

E' este, Sr. Preside nte, Ownonanitante Vasconcellos, o celebre Navio Ne-
'urei1·0 descripto em um carta de umc estrangeiro e que foi lida da tribuna 
pelo honrado Senador pela Bahia. 

A carta de S. S. é longa e interessa.nte . Traz info-rmações dignas de 
serem ouvidas pelo Senado. A carta é a seguinte: 

"E= o. .S.r. Senador Bueno Brandão - Respeitosas saudações -
Surprehendido pelas accusações recebidas e apadrinhadas pelo Sr. Se. 
nador .Moniz Sodré e sendo certo que o nosso silencio daria o direito 
a suppol-as veridicas, tomamos a liberdade de relatar a V. Ex., em 
vista Ida attitude por nós assumida -nas sessões de 3 e 4 do corrente, 
no Senado Federal, o modo por que nos conduzimos ;para com os 
.p.resos na viagem para o Oyapock, a •bordo do CommandJante Vascon· 
•Cello·s, em dezembro ultimo. 

Antes de. mais precisarr.os salientar as razões que induziram as 
autoridades a afastar desta Capital os ind·ividuos que levámos para 
a colonia Clevelandia naquella viagem. 

Exceptuando os ex-marinheiros, foram os demats nos ap-resenta· 
dos por a,gentes de policia, á hora do em·barque, como desoccupa:dos 
e malfeitores - dynamiteiros, anarchistas, ladrões, batedores de car-
teira, etc . O autor .da carta lida no Senado pelo referido Sr. Se-
nador phantasiou-os de ;presos politicos e como taes se pretende fa-
zel-os passar . 

.Si, ;por um lado, as autoridades tiveram o cuidado de afastar 
daqui ess·es -elementos ·por perniciosos, por outro, não cuidaram menos 
de encaminhai-os para o trabalho .organizadO, capaz de propo.rcio-
nar-lhes honrada prosperidade, afastando--os de baixas cogitações. 

iRealm-ente, a Colonia Agricola IC'levelandia offerece essa possi-
bilidade. Dependente como é do Ministerio da Agricultura, fica ames. 
ma situada á margem direita do ri.o Oyap.ock em região riquissima 
de sólo fertil em vegetMs, rico em minera,es, podendo o homerr: em-
pregar alli a sua actividade, com -resultado compensador, na eJq>lora-
ção do ouro, das madeiras de qualidade superior e muito especial-
mente do páo rosa, que lá é de um commercio ren•dosis·simo·. 

As communicações são feitas regularrr..ente por dGus navios, bra-
sileiro um e francez outro. 

Aos colonos de Clevelandia, em cujo caracter iam ficar os pre-
sos, o referido ministerio fo.rnece gratuitamente ferramoentas e semen-
tes cedendo-Ices lotes de terra; o almoxarifad.o lã. fartamente :;ar-
tido do necessario para o trabalho da lavoura . Accresce ainda ha-
ver na localidade, que dispõe do T. S. F. , um bem montado hos-
pital , uma pharrr:acia com os medicamentos de necessidade mais fre-
quentes e uma escola magnificam-ente installada para os filhos dos 
colonos. 

Essa a localidade .pa.ra onde iam os presos e igual procedimento 
tiveram os demais sargentos e praças, todos animados, como nós, dos 
melhores sentimentos de humanidade para com os presos confiados 
á nossa guarda, os quaes · tã oreconhecidos foram ao relativo bom 
trato recebido durante a viagem, -que, ao termo desta, em Clevelan-
dia, manifestaram-nos, de viva voz, esse reconhecim-ento, acto que até 
m·uito nos sensibilizou pela sua espontaneidade, pois não estavam mais 
subordinados á nossa autoridade, mas á do Dr. ~ntil Norberto, 
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dire·ctor da colonia, Bastava a citação deste facto de todo o pontu 
veridko · para destruir as mentirosas allegações contidas na tal 
carta e a ballela de scenas da ntescas occorridas a bordo do Oomm.an-
dante vas.concellos nessa viagem. 

Podian:os fazer ponto aqui, p:ua não abusar mais da padencia 
do nobre Senador que nos dá . a honra 1de· ler . Mas h a na car ta lida 
pe lo Sr. Senador Moniz Sodré uma .passagem que n ão deve fi.car 
sem o nosso protesto o n:ais vehemente, por dizer de perto com a 
dignidade de nossa autoridade . Essa passagem é a que diz havermos 
diligenciado para saber dos presos, no porto de Belém, un} desmen-
tido a certa noticia. alli publicada P.ela imprensa oPPOSicionista , re-
ferindo casos de deshumanidade .. occorridos a bordo, noticia de que 
nern siqu er tomáreos então conh ecimento. E' assim falso, absoluta-
mente falso, que tenhamos tido o procedimento indigno co11stante da 
a lludrd'a passagem. 

Esperamos que o n obre Sr. Senador, ajuizando agora da nossa 
conducta e da de nossos commandados naquella viagem de .certa res-
ponsabilidade. defenda -nos das infu:J.da das accusações que se contêm 
na ca;rta Hda no Senado F ederal pelo Sr . Senador Moniz Sodré . 

.Subscrevemo-nos, de V. Ex. Atto. Grdo. Obrdo. - Jonathas f:5a-
lathiel Dias da Rocha, capitão do 3° R. I." 

Esta carta, Sr. Presidente, que é um documem.to digno de todo o credito, 
rebate DOr completo as infundadas accusacões de que o honrado Senador 
pela Bahia se tornou vehiculo, lendo ao Senado a que recebeu e que refere os 
factos narrados na rr:issiva que acabo de ler. 

Creio, Sr. Presidente, que não será ousadia de minha parte dizer qu e 
consegui, de modo completo, destruir as affirmações feitas pelo honra do 
Senador pela Ba hia. 

O .SR. Lo·P,IiJS GoNÇALVES: - A esse respeito não ha duvida. 
O SR. BUENo BRANDÃo: - lE' destruil-as, co·nforme as affirmações aqui 

teitas em todos os seus pontos, isto € , que os presos políticos teem sido tra-
ta,dos com humanidade e com ·benevolencia; que não se acham incommuni-
caveis; que as prisões são ne facil accesso ás pessoas de suas famdlias, a os 
seus arr:igo;; e advogados, e que essas torturas innominaveis n~encionadas na 
carta dess.e estrangeiro desconhecido, e que tão fundamente im.;oressionou o 
honrado Senador pela iBahia, não passam de méras fantasias de uma escal-
dada imi:vginacão de escriptor desconhecido, -como a principio affirmei. ,sobre 
.-ste assumpto, .Sr. Presidente. creio ter dito ao .Senado o sufficiente para 
justificar a miruha attitude nesta t r ibuna e para provar aos m eus coUegas e 
ao paiz, que o Go·verno da Repwblica tem procedido com a maxin:a corre-
cção, com toda a humanidade, com a possível benevolencia em relação aos 
presos ,políticos recolhidos ás ·diversas .prisões, a navios e fortalezas desta 
Capital. 

Na sessão de contem, respondendo a um aparte do nobre Senador .pelo 
Amazon:as, cujo nome eu pronuncio sempre com respeito, o Sr. Dr. Barbosa 
Lima , eu disse que S. Ex. peccava por exaggerar as s uas affirmações, a 
proposito de ter S . Ex. dito da tribuna do S enado, confirn:ando que o Sr. 
Senador 'J',a:'oniz Sodrê havia recebido cartas com dezenas, muitas dezenas de 
assignaturas de presos políticos. T,endo o discurso do honrade> Sen'ador pela 
Bahia, não en contrei dezen as de cartas . 

0 .SR. BARBOSA LIMA: - De asSignaturas. 
O .SR. BUENo BRANDÃO: - Não fu i, portanto, precipitado, qua ndo disse 

que S. Ex. exaggerava. Exa,ggerou ou deixou-se imvressionar pelo seu senti-
mento de carid'a de, talvez julgando verdadeiras ... 
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O Sn . BARBOSA LIMA: - .Sentimento de jusuea. 
o SR. B'UENo BRANII>Ão: - ... as phantasias trazidas a este recinto, com 

manifesto abuso da <!redulidade, pelo ·honrado Senador pela B a hia . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Assigna turas contrapondo a lnformaçao p.restada 

pelo Dr. Sob-ral Pinto . 
O SR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. declarou qut} eram <liversas dezena~ 

de assi.lrnaturas e eu contei apenas dezena e meia. 
O SR. BARBOSA LIMA : -Eu •Doder ia t er dlto u ma, ou cem . 
Por essa fôrma V. Ex. leva a ap.proximação até o centesimo. 
O SR. BuEJNo BRANDÃo: - Está publicado o nun::.ero inteiro. 
0 SR. BARBOSA LIMA : - V. Ex . não dirá O numero exacto. 
O SR. BuENo BRANDÃo: - Como nã o ? Dezeseis pessoas que se dizem ol-

ficiaes . 
O SR. BARBOSA LIMA : - Que se dizem officiaes ?! 
o SR . BUENo BRANiDÃo: - Emp reguei a expressão conveniente para 

tornar patente o meu pensamento. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Si forem dezesete a ver<lia.de é maior do que sJ 

fo!I'em dezeseis; si forem dezesete mais verdadeiro do que dezoito ou dezenove. 
Estamos em plena arithmetica política. 

O SR. !BuENo CBRANoÃo : - São diversas dezenas? (Pausa). V. Ex. 
af!irn:ou que foram diversas dezenas e eu affirmo que não chegam a dua~ 

dezenas . 
Sr . Presidente; ainda o honrado Senador pelo Amazonas, no .discur:, ' 

que aqui prÕferiu, levado p elos impUlsos de seu temperamento, pelo brilhan-
tismo da sua imaginaçã o, pela sua potencialidade creadora, disse o seguin: .'O 

"O Sr . Barbosa Lima: ·- V . l!.Jx. t erá lido com a s u rpruz.a li"~ 

o seu escla r ecido espírito não te ria podido impedir, que se a llega que 
as diligencias feitas pela Policia em caS'a deste alto magistrado da 
!Republica tinham a sua ra:z!io de ser, po·rquanto este juiz· era ~us
peito aos representantes do Poder Executivo. 

E' o reg!men da suspeita, é a quadra a mais perigosa parà '' 
historia de um povo, é a época err: que grassa epidemicamente, com 
caracter o mais venenoso, a febre das con sp-irações, o dynamitl:;ruo 
opposto ás investidas do despoti.SJ.no, a organização dos carbonarlos, 
as lojas secretas e os editaes da polici'a, como aque lle que e u tenllú 
ver gonha de lêr - mas que será preciso que fique <!On$tando d{)s 
Annaes desta Casa - publkado em um dos jornaes desta Capit.'tl 
com s c!encia da censura, que o n ão permittiria si o r enutasse UJri 
a lei've ás autoridades constituídas, e que reza assim: 

A premio. 
A policia resolveu instituir um prerr:io em dinheiro, que sera. en-

tregue a t odo o cidadão que denunciar o par'adeiro dos militares re-
beldes, desertores e foragidos dos presid!os, de fôrma Que os mesmos 
'POSsam ser capturados. 

Sigilo absoluto prorr:ettem as autoridades guardar em torno do 
nome do denunciante" . 

São os farricocos da inquisição; são os familiares do Sant:Q Of-
ificio, monstruosamente restaurados na Republica Federativa dos Es-
tados Unidos do Brasil! 

"Terão tam-bem <lireito a prerr..lo .. • " 
E' o estimulo á delação; é a a nimaÇão á espionag-em e á hu-

milhação correla ta da contra-espionagem; é o appello a 0 arcabu e 
ao bacamarte! 
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Terão tambem direit o a pre-m io os que aenun ciarem ·a existem.:>>< 
.e localizaçao de fabri<!as clandestinas de e~plosivos ou C!~ machiuas 
de guerra . " 

('!umulo da vergonha, Sr. P reslaente.! 
.Sinto-me, Sr. P-residente, penalizado de que a minha exlstencia Bf! 

tivesse prolongado tanto e qu e a aurora maravilhosa em que v1veu a 
minha mocidade se encontTasse nestes ultimas d ias de minha vld.a 
õe patriota, -en egrecidos, annuviados POr factos que n unca me pa-
receram compatíveis com o desenvolvimento n ormal da civilizaç[() 
.brasilei-ra! " 

s. Ex. u ao diria isto, si tivesse meditado um .pouco n a notlcia desse 
vespertino, que direi ao· Senado, não estava sujeito á censura. S. Ex. tr-ouxe 
para o ·Senado da Republica- aquillo que, na linguagem jornalistica, se chama 
uma barriga . 

O SR. BARBOSA LIMA: - Como não é verdadeiro um edital publicado sob 
a censura? 

O SR . BUEN.o BRANDÃo: - Não é verdadeiro . Nenhum edital foi puhH-
cado pela policia . 

O SR. BARBoSA \LIMA: - Então, devia ser desmentido no dia immediato. 
O SR. Bu!mNo BR;\.NDÃo: - Não é verdadeiro; é uma noticia fantasiada, 

:pelo jonm.l, que não estava sendo ce-nsurado, nessa occasião. Foi uma tn·· 
venção, foi uma dessas noticias que apparecem sem fundamento e cuja .. ,.,_ 
gem não se conhece. Não é a expressão da verdade . 

O .SR. BARnosx LIMA: - 'J\!Ias é de uma gravidade extrema e devia ser des-
m~;mtida immediatament e. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Era de .n·atu reza tal, que n ll.'o o'brlga-va a um 
desmentido . 

O :SR. BARBOSA LIMA: - Uma noticia dessa gravidade? Outras de menor 
gravidade teem sido desmentidas . 

O .SR. BUENO BRANDÃo: - A verdade é que esse ed ital jámais exist.Iu, 
nunca foi publicado officialmente. A policia J~mai~ cogitou ae sen:elha.nte 
ptovidencia, .para descobrir os ma lfeitores, os criminosos, aquelles que ~e 

collocam contra a lei, ·Contra a legalidade . E si tal tivesse feito, si tal provi-
dencia tivesse sid-o tomada pela policia, ella não seria de molde a 1Jrovocttr 
os arrep-ios e os comn:entarios que a respeito ·externou o h-onrado Senador. 
Essa providencia está autorizada .pela nossa legislação, não a legislação de 
agora, mas na nossa legislação anterior. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Nos tempos pass·ados, entre os capitães de matto, 
para pegar negros foragidos . 

O .SR. BUENo BRANDÃO: - Não se trata de capitães de matto, nem ua 
prisão de pretos foragidos. 

Esta auto-rização consta do Regulamento Policial, assig.nooo pelo Sr. 
Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, que não era um capitão do matto, mas 
um jurisconsulto, sobejamente conhecido e respeitado, um homem qu-e dis -
Punha de largos cabedaes ju-riüicos, um magistrado. emerito. 

0 SR. MIGUEL DEl CARVALHO: - Apoiado. 
O .SR. BuENo BRANDÃo: - Vou ler a respeito uma carta que me foi 

dirigi-da pelo Sr. Mar·echal Chefe de Policia: 
"!Rio de J a n eiro, 8 de J un ho de 192.5 - P-rezado amigo Sr. Se-

n'ador Bueno Bra11dão - Tendo um• Sr . representante da Nação-, em 
discurso pronunciado no Senado, asffirmado a existencia de editaes 
da policia, em que se promette um ·premio em d inheiro a quem "de-
nunciaT o paradeiro dos mil;ta.res rebeldes, desort ores e foragidos dos 
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presídios ou a localização de fabricas clandestinas de explosivos ou 
maohinas , de guerra"., peço ao :prezado . <!Jlligo que declare da tribuna 
do Senado que eu não fiz publicar editaes nesse . sentido, nem au-
torizei a sua public'ação que, de facto, não se fez. Aliás, si tivesse 
:procedido nos termos da accusação, nada teria in-novado- nas normas 
policiaes, visto como o decreto n. 6.440, de 30· de Março de 1·907, no 
n. VI, do art. 32, -dispõe ser da competencia do· Chefe de Policia "con. 
ceder gratificações pecunia.rias a pessoas, embora estranh:as á poli-
cia, que des-cob-rkem e prenderem alg-um crimino·SJo, imped1rem a 
'Perpetração de algurr:- d·elicto ou que tiverem prestado serviços r ele-
vantes á administração policial. " 

O .SR. MoNrz SoDRÉ: - E' muito diverso. 
o .SR . BUENo -BRANDÃo: - Não é diverso; instituiu - prenüo para quem 

prender ou denunciar. Quer esse .preirlio tenha o nome verdadeJ·ro de premio 
úU de indemnização, é a mesma cousa. O facto é que existe· o premio. 

E concluiu o general Chefe de Policia: 

"Esse decreto que rege os serviços policiaes, é da lavra do sau-
doso ex-Ministro do Sup-remo Trihilnal, Federal, Dr. Alfredo Pinto, 
e, portanto, de um jurista e muito anterior á miruha administração. 

Com os co·rdiaes cumprimentos, agradeço e subscrevo-me de V. 
Ex. Am.• e Cre.•. Obrig.•- llL L. Ca1·nei1·o da Fontoura". 

Já vê, V. Ex., Sr. Presidente, que eu tinha razão, quando estranhava a 
precipitação com que o honrado Senador ... 

O .SR. MoNrz SonRÉ: - -Mas se não houve desmentido? 
O .SR. BuENo BRANDÃo·: - . . . recebia essas noticia~ e as transmitti-a ao 

Senado. 
O SR. MoNrz SonRE': -Mas como, se não houve d esmentido? 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - V . Ex. não OS examin:'!;ra. 
Si aman:r.ã (dirigindo - se ao "Sr. Moniz Soclré), um jor.nal qualquer disser 

que e u com.m·etti um -crime, V. Ex. virá a esta tribuna trazer essa noticia 
ao conlb.ecimento do Senado? (PU-11-Sa). 

Certamente -que não. 
O SR. MoNrz SonRÉ : - Mas não se tem desmentido tantas affirmações? 
O \SR . BuENo BRANDÃo : - E' si o fizesse e eu não- estivesse presente 

para desmentir, a noticia podia correr mundo e eu passaria •PO-r assassino, 
quando sou inca.paz de qualquer attentado . 

0 SR. MONIZ .S'ODRÉ dá um apar-te. 
O <SR. BuENo BRANDÃo: - V . <Ex. não· -prestou attenção ao- que eu disse. 

Declru'€i que esse jo-rnal A Noite não estava sujeito á censu·ra. d-a policia. 
Essa noticia não pa,~sou pelo crivo poli-cial. 

O SR. Mo·Nrz SonRÉ: - ·Mas não fo i desmentida. 
O SR. BUENo BRANDko: - Ninguem está obrigado a desrr:entir tudo 

quanto dizem, todos os dias, os jornaes quand:o liv.res d·a censura . Elles pu-
bUcrum iballelas e as autoridades policiaes não teriam tempo l)ara cumprir o 
seu dever se fossem ob-ri-gados a desmentil-as. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Ballelas! Ballelas! 
O .SR . BuENo :BRANDÃo: -Esta é :uma -dellas ... e cabelluda. 
O .SR. MoNrz So-nRÉ: - Pois não. 
O .SR. BARBOSA LIMA: - O Sr . José Oiticica, _mrudame Bartlett, etc . .• 

ba llelas. 
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O SR. BUBINo BRANDÃo: - Felizmente, o :han-rado Senador pelo Ama-
zonas declara-se satisfeito com a minha affirn:ativa e eu me co.ngratu,lo por 
ter tirado da consciencia de S. Ex. esse peso enorme, de affirmar, perante 
o Senado, um facto que não existe. 

O SR. BARBOSA LIMA' - Satisfeito como, se estou a.ssignalando que 
admiro ·que a noticia não tivesse sido desmentida?! 

O SR. [BUIElNO .BRANDÃo: - Po-rque só agora ·se ·ap-resentou a op.portuni-
dade. Ha poucos dias foi trazido ao ·conheCimento do .Senado e eu não tive 
occasião de fallar ao ·honrado Senador, a quem respondo incidentemente, por-
que o meu fim primcipal ê responder ao 1honrado ·Senauor pela Bahia . 

O ,SR. \MoNrz SoDRÊ: - F1olgo em vêr que o meu discurso tivesse pro-
yocado esse desn:en tido . 

O .SR. :BUENO [BRANDÃO: - Eu me congratulo, neste momento de conten-
tamento, com S. Ex . , depois destes dias, em que viveu apprehensivo com as 
desgraças da patria. 

:Sr. !Presidente, acabei de demonstrar, exhaustiyamente, o procedimento 
que teem tido as autoridades para com os presos politicos, firmados po-r 
guarda, assig.nalando, com -provas, com documentos officiaes, firn:ados por 
a'Utoridad~ acima de qualquer suspeita, a ibenevolencia desse tratamento 

Pois •bem, Sr. Pres~dente, a essas autoridades com esse procedimento di-
gno de todo o louvor, ê que .se procura emprestar sentimentos deshumanos, 
pratica ue actos condemnaveis, premios áJquelles que commettem crimes. 

Ainda é ao honrado Senador ;pelo Amazonas . que respondo neste mo-
mento . Quando orava o r.onrado Senador pela Bahia, Sr. Moniz Sodré, que lb 
uma car-ta em que se accusava um uistincto official do nosso Exercito de ter 
ame'açauo presos politicos de fuzilamentos, o digno representante do Ama-
zonas perguntou si esse official não tinha sido promo-vido. 

Não! Não teria sido promovido por este Governo, si praticasse tal infa-
mi'a e tal crime, porque os processos adoptados pelo Governo da Republica 
são os processos honestos de respeito á lei. Não sei si do ·outro lado, investido 
das funcções governan:entaes, o -procedimento seria identico. 

Por ·que duvido? Deve recorda r-se o Senado, que, desta tribur.a, em uma 
das sessões passadas, Isidoro Dias Lopes foi promovido, por actos de bra-
vura, pelo l:.onrado representante da Ba'hia, cujo nome peço licença pa ra de-
clinar, o Sr. Antonio 'Moniz. 

Todo o mundo sabe que Isidoro Dias Lopes é um coronel do Exercito, 
refonnado no posto de general. 

O SR. ANToNio MoNiz: - Que autoridade tel1lho eu para promover o!-
ficiaes? 

O SR. BuENo BRANDÃo: - S. Ex., referindo-se a este general, declarou: 
"Valoroso cabo de guerra que é o Sr. marech}al Isidoro Dias Lopes". Por 
conseguinte promoveu o Sr . Isidoro Dias Lo-pes, .por actos de bravura, a ma-
rechal. •S. Ex. reconheceu nesse geneTal .reformado as qualidades necessarlas 
para ostentar os 'bordados de Marechal do Exercito Brasileiro, supremo posto 
das nossas forças armadas . 

iNão 1é de m•ais, •Sr. Presidente, que o -honrado Senad.or pela Bahia tenha 
avanç•ado tanto . 0 general IsidO"ro póde esperar essa prorr:.oção- Por longo 
tempo. 

Sr. Presidente, compare-se o proce·dimento das autoridades da Republica, 
que tão flagelladas veem sendo .pelos honrad'Os representantes da opposição 
parlamenta1~ n esta Casa do Ccmgr.esso; confronte-se esse p1:ocedimento. que 
mereceu, que tem despertado de SS. EEx. os qualificativos mais fortes e de-
prilll'entes, com o que teem tido os revoltosos. 
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Aqui e no interior, uefendend.o o Governo, as. instituições, os .poderes pu. 
blicos, o Sr . Presidente da R epublica e seus agentes são obrigooos a fazer 
numerosas prisões. Esses homens são tratados com toda a benevolencia, com 
toda a :benignidade. Entre tanto, Sr. Presidente, tu_do quanto o vocabula rio 
hum·ano tem de condemnatorio, t em _ sido diT~gido ao 'Sr. Presiuente da. Re-
publica e aos -seus immedlatos auxiliares, ao passo que os que se insurgiram 
contra a ordem, ·contra a legalida de, os que tomaram arm as para m assacrar 
urea população inerme, como a de 1S . Paulo, que . coalharam as ruas da ca· 
pital , paulista com o sangue generoso dos nossos pa trícios, que incendiaram, 
que saquearam -edificios, d-epredaram, que abriram as portas de armazens à 
cobiça da populaça, que desl~espeitaran1 senhoras e crianças, que mlaram os 
campos de diversas cidades dacruelle prospero Estado, os do Para-ná, as caill. 
p inas do iRio Grande do S ul, as vastas regiões de Matto. Grosso, são consi· 
derooos Jleroes, são tratados como homens dignos da consideração de todos 
brasileiros , porque estão de-fendendo· o ideal sagrado, na phra8e do honrado 
Senador pela BaNa! 

.Mas, qual r- esse Ideal? (Pa1tSa). Que o digam os innumeros fuzila. 
mentos de soldados das nossas fileiras do Exercito, das policias estaduaes e 
da Annada Nacional; que o digam os .parentes ue alguns ofüciaes, que, apri-
siona,d<Js, foram obrigados a cavar a sua pro,pria sepultura, onde eram en· 
terrados vivos; que o digam as famiJi.as e p arentes desse offi-cial do Exercito 
brasileiro. que foi amarrado e atirado a uma .po·cilga . •. 

O SR. MoNrz .SoDRÉ: - P a r a não· se co-nhecer os erros dos rev<Jluciona-
rios é que o Governo amordaça a iml}rens'a. 

O SR. J3UENo BRANDÃo•: - ... qu& o. digam as vi-ctimas imn!oladas nos 
C'ampos de batalha , vindas da Bahia em auxilio da o-rdem e def.es'a da lega-
lLdade , com·patriotas do honra do .Senador, que não tiver-am de S. Ex. uma 
palavra d& comm·i·seração, .cuja memoria n ão m·ereceu um tributo de saudade. 
Que o dtga, Sr. Presidente, o trucidamento desse sargento da polida rr:i· 
neira, ·que foi seviciado pelos r-evoltosos .na cidade de Itap-i-ra e levooo pelas 
r-uas das cidades de Amparo, c omo um tro.p.heu, na sua victoria; que o di· 
gam todas essas la,grimas vertidas pelas famílias dos soldados d a legalidade, 
que até hoje p·rantei<am a ausencia dos seu s entes queridos. 

0 SR . M:!GlJIElL ·DE CARVALHO E VARIOS 'SENADORES: -Muito bem! Apoiados! 
O 8R. BUENo BRANDÃo: - Pois bem, são esses :homens, os :r;esponsaveis 

l}Or essas atrocidades, que merecem as p alavras animadora.s, en coraj-adoras, 
da .honrada opposição desta Casa do Congresso. 

,são os mesmos- op·posicionistas que procuram dem.olir o poder publ!co, 
que procuram apoorinhar-se em opiniões de tratadistas estrange iros, de ini· 
migos dá. nossa patria, para despresti-giar as a u toridades ·brasileiras, para 
pungi'r com os epithetos mais d eprim•entes os nossos compaitriotas. E , nesse 
mo-m ento, em ·qíUe a inda o B rasil lucta para, de vez, a;,cwbar com esses pro· 
nunciameiitos, co-m essas r evoltas, ao envez de encontrar ;reuntdos todos os 
se\Ul f ilhos, pa ra, em nome da ·patria -e da solidariedade brasileira, concorrer 
para á terminação à e·ssas luctas, ordena ndo quem póde ordenar a esses in· 
s urre ctos que deponham as armas, elles procuram encorajaJ-os, procuram 
mantel-os nessa posição, chamando-os de batalh adores por uma. causa, p or 
um ideal, ·para a r-eco-nquista de uma liberdade, q u e elles são os IJ·r imeiros a 
demoli'r. 

Eu affirmei, >.l!quJ, em uma ·das sessões do Congresso, que o Sr . Presi· 
dente da R epuiblica di_spun·ha do a poio de toda a Nação brasileira. O honrado 
Senador ;pela B a,hia, ref·erindo-se a ·esse to-pi-co do meu discurso, provocou do 
honrado Senador pelo Amazonas· um aparte em que dizia •qu e o Visconde da 
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ouro Preto tin-ha sido tudo isso. Tinha tido tudo isso e a Mona:rc'hia ruiu; 
foi proclamada a Republica. 

Mas, agora, a Republica tem tudo isso. Querem demolir o Governo, que-
rem botar abaixo o poder publico. Que surgirá amanhã? (Pa1~sa), 

A anarc.hia ? 
Que querem os nobres !Senadores? Que pretendem? A que veiu essa re-

cordação historica de 1,889·? 
1Si o .gra nde prestigio de Afif.onso Celso con correu para a proclamação aa 

JWpU!blica, o que virá a gora, si os honrados r epresentantes da o-pposição con-
segui'rem o seu àesii/;eratwm? Só a a na rahia; só o bolcheviSino; ·só a desor-
dem . 

\Eu acredito não ser isso o que deseja o honrado Senador pelo Amazona:.. 
Portanto, não tem applicação, absolutamente, o apartte de S. Ex. Não pôde 
o !honrado Senador Barbosa Lima, illustre r epresentante do Amazonas, des .. -
jar o anniquilamento de sua terra, o anniquilamento de sua patria. 

O 1SR. \MONIZ SoDRE': - E!le deseja um Governo que n ão necessite . <lt> 
sitio pa r a dirigir o paiz. 

O SR . BUENO BRANDÃO: - O GovBrno é sempre o GovBrno; a ordem e 
sempre a ordem; a lei será semPre a lei. 

O SR . GoNÇALo ROLLEMBERG: - A ordem dentro da le i é o q'lle nós q.ue·-
remos. 

O SR . BUENo BRANDÃo· - A ordem é superior á lei . E' isso mesmo. 
I() SR. GoNÇALo ROLLEMBERG: -Sem ordem não pôde haver lei . e sem r es-

peito ás leis não pôde haver ordem. 
O 'SR. BUENO BRANDÃO: - Que nos importa a nós as· leis, as mais per-

feitas, si ellas não podem ser executadas? 
O SR. GONÇALo RoLLEMBERG: - A origem de todos os nossos males é qu,. 

a autoridade, em vez de apoiar na lei, apoia-se na vio.Jencia . 
O SR. BeENo BRAl\"JJÃo: - Com a ordem, existe a lei, t• ser ao assegurados 

todos os direitos. 
O SR. PRESIDENTE: - Observo ao nobre ;Senador q ue está terminada a 

hora destinada ao expediente. 
O SR. BuENo BRANDÃo: - Peço a V. Ex ., Sr . Presidente, ainda uma 

vez, que consulte o senado sobre si m e ·concede 20 minutos de prorogaçatJ, 
pa:ca eu t erm inar o m eu discurso. 

O SR. PRESIDJ;;NTE: - O Sr. 'Bueno Bra ndão req·u er prorogação da hora 
do e:x<pediente por 2·0 minutos. 

Os senhores qu e approvam o requ erimento, q.ueiram levanta r-se. (Pausa.) 
Foi ap-provado . 
Continúa com a palavra o 18'1·. Bueno Bra ndão. 
O SR. BUENo BRANDÃO (contimuando): - Rr . Presidente, sinto <ter que 

protestar, m as não podia deixar passar em silencio t antas co usas ditas . .. 
0 SR. MIGUEL DE .CARVALHO: - Muito 'bem. 
O >SR. BuENo BRANDÃo: - . . . pelos honrados m embros da opposlção·. 
Tenho sido flagellado nBsta questão: tem-se me negado todas as quali-

dades, e a té o amor á verdade. 
O 'SR. BARBOSA LIMA : - Nesse .ponto V. Ex . n ã o tem razão . Mer~"' de 

todos nós o m ais sincer-o respeito. 
O :SR . BUENo BRANDÃo: - O apa)rte de V. 'Ex. me reconfona e me faz 

esquecer o jui·~o que de mim !azem alg-uns collegas dl' V . Ex. 
tM:as, Sr. Presidente, .pelo h orrrado Sr. Senador Moniz Sodré eu tul apon-

tado ao Sena do e ao paiz como um homem .que faz a.qui affir mações sem 
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:fundamentos, que assume compromissos so)e1nnes perante o Senado e per-
ante a Nação, sem ter siqu.er o desejo de cum•pril-os. 

o SR. ;MoNrz I'SDDRE': - V. Ex. trouxe para aqui uma affirm::ttiva o.u~ 

eu não ,havia ;feito, a d-e que attribui ao Sr. Ruy Barbosa vi cios que ell!J não 
tin:ha . 

O SR. BuEJNo BRA..'IDÃO: ~ V. Ex não te·m razão, e é esse o motivo 
principal da minha demora . na tribuna. 

tEu disse hontem, Sr. Presidente, que não podia estranhar o modo )tSl)Q-

ro com que s. Ex., o honrado Senador pela iBaJhia; me tem tratado. 
O S.R. Mom:z SeDRE": ._, Ao .contrario, eu tenho tratado V. Ex. com a 

maior cortezia. 
O 'SR. BUEJNO BRANDÃO: - Es.tou acostumado a ouvir de V. Ex. os con-

ceitos os mais devrime-ntes. 
0 SR. MO·NIZ SoDRE': - V. Ex. não prova isso ._ 
10 SR. BuENo BRANDÃO: - Eu disse -que rS. Ex. tinha negado talento ao 

Sr. Ruy Barbosa, e dahi o protesto do honrado Senador. 
O ·SR. MoNiz SoDR.E": - ·E depois? 
O .SR. BUENo BRANDÃO-: - E' possível que eu tenha sido exaggerado. 
O SR. MoNrz SODRE': - Desculpe-m-e V. Ex., eu ouvi a affirmação de 

ç{ue eu tinha attribuido vicios ao rsr. Ruy Barbosa. 
O SR. BUENo BRANDÃO: - Desejo, em homena;gem ·á memoria desse gran-

de cidadão da Republiea, explicar o meu pensamenrto. Era possível QUe l;lU 
tivesse sido exaggerado, inverídico, mas infelizmente não fui. 

<Sr. Presidente, só no uso do direito de legitima de-fesa é que eu venho 
ainda tratar desse assumpto. Tenho o mais elevado respeito â sagrada me-
moria de Ruy Barbosa. Não desejaria ver o seu nome·, de fórma alguma, en-
volvido no debate apaixonado havido nestes ·ultimos dias no Senado. Entr~

tanto, tive a infelicidade de pro-ferir aq,uella af<firmativa, que foi contestada 
pe-lo nobre Senador pela Bahia. S. Ex. apenas se revoltou pelo facto d'l eu 
ter dito ,que .S. Ex. havia negado talento ao Sr. Ruy Barbosa. 

Mas esse foi o tneno'1· desrespeito que o honrado Senador pela Bahia po-
dia t>e·r com.mettido, em relação a •Ruy Bar-bosa, Qutros muito maiores S· E x . 
CDm·metteu. · 

Eu dis;~ qua só no uso do sagp<J..do direito de defesa é que il!r.da r.er-
roaneço nesta tribuna, por mais alguns minutos. 

-Era meu prop~sito dizer que o nobre .Senador é il•reverente e que desr~s
. pe;tava os no..;;;oF homens, negando talento a Ruy Barbosa. 

Fui disputar, Sr. Presidente, ás traç% um volume talvez já esqueo\do " 
repudiado ·pelo sen pro•prio autor, •q,ue é o Sr. Moniz Sodré. 

0 SR. iMONIZ SODRE': ~ QUal é? 
O SR. BUENO BRANDÃO: - E' o volume que tenho em mãos (mostrando): 

.Ruy Batrbosa perante a Patria. 
{) SR. MoNrz ISODRE': - ;Mantenho integralmente- tudo quanto disse. 
O ·sP.. BuEJNo BRANDÃO: - Pois bem, S. Ex. mantem integralmente tudo 

qu-ando disse em relação ao genial b'rasileiro. 
Encontro ruqui, wbrindo ao acaso, uma passagem que peço licença para 

Jer sOmente ao Senado, solicitando dos Srs. tachygraphos que não tomem 
notas do que vou ler q;J0!1que não desejo que por meu intermedio seljam <ollas 
tra:nscriptas nos Annaes do Senado. 

O S R. iMoNiz .SüDRI<J': ~ O livro está tãD -divulgado·! 
O SR. BuENO BRANDÃO: __:_Mas não serei eu um de seus divulgadores, não 

q.uéro· ser o vehiculo- dessa s accusações. (Lê) 
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.0' SR. 1\.N'!;@Nio Mo1-n:z:: - o. Sr. !Ruy B arbosa foi duas vezes C::t·nd·idllto A-
presidencia da Republica ·e V. Ex. o combateu sempre. 

O SR. MoNrz ISODRE': -Desejo que V. Ex. me mostre os vícios que a.t~ 

lrlbui ao Sr. RaHy Ba11bosa . 
Ü •SR. BUENO BRANDÃO: - Não quero repetir o que li. 
Sr. Presidente, nesta tribuna eu tenho aprendid·o muito. Sei hoje, por 

~xemplo; _que o no:b're tSena:dor sempre se e:l>."'Jressa d'e modo contrario ã:q;uil-
Io que q u·er d'izer. Quand·o 'S. E 'x. diz que prova não q<.uer provar. (RJ,iso.) 

O SR. ANTONW MoNrz: - V. Ex. está fazendo uma descoberta muito 
engenhosa . 

O SR. BUENO BRANDÃO: -Não estou descobrindo nada. O livro está aqul. 
O SR. MoNrz ISouRE': - Quaes os vlclos ·que attribui ao Sr. Ruy Barbosa'! 
O rSH. BUENO BRAN!DÃo: - Apezar dessas accusações ao Sr. Ruy B ar-

])osa, não serviu isso de obstacU!lo para que o .Sr. Moniz .Sodré se apadri-
nhasse ·com as suas o.piniões para vir sustentar as suas idéas aq.ui no Sena-
do. Por isso ê que fui di s;putar ás traças este livro, que talvez estivesse es-
quecido <pelo proprio a utor ou por eUe repudiado, po-is quem diz_ de iR.uy Bar-
bosa o qu:_, consta d estas paginas não tem direito de invocar a sua opinião. 
S. Ex . negou-lhe tuüO; inclusive p atriotismo. 

Não fui arrojado na rn)nha a:f·firmação. 
O SR. MONrz Somrn': -V. Ex. diga quaes foram os viclos. 
O SR. BUENO BRANDÃO : - Estão todos inclui dos neste livro. 
O SR. ANTONio MüNIZ: - V. Ex. tambem n ão combateu a candidatura 

do tSr. Ruy Banbosa? 
O SR. BumN.o BRA.J.'!DÃo: - Podia ter combatido e o combati de facto, mas 

com o respeito devido a esse !grande cídadão, 'COm o qual nunca se estreme-
ceram as nossas relações pess-oaes. Não era oppo·rtuna a candidatura do Sr . 
Ruy Barbosa, mas nunca lhe deseonheci os meritos. 

Si V. Ex. me permibte, eu narrarei um facto q ,ue se deu· entre nós, n" 
salão do Grande Hotel. 

0 SR . ANTONIO> MONIZ: - Entre nÓs, quem? 
O SR. BuENO BRANDÃo: -< illln.tre eu e V . . Ex., em uma conversa intima. 
0 ·SR. ANTONIO MONLZ: - Póde fazel-o. 
O SR. BuENo ·BRANDÃO: -v. ·Ex. dirá si é ve<rdade ou não. 
Em certa oi:Jcasião, rSr. Presidente, quando se tratava da suecessão pre .. 

sidencial da Bahia, conversando eom S. Ex . , que me !honra'Va e honra eon1 
a sua amisade, disse que a 'Bahia teria solucionado a sua crise si escol!hess,. 
o nome de Ruy Barbosa para seu ·cand.ida.to, que não teria outro nome nem 
maior nem meli!i.o•r. 

tS. Ex . , então, disse -que a Bahia tintha muitos nomes, maiores e meLho-
res do ique .o de Ruy iBarbosa. Sempre ouvi dizer e sempre acreditei CJiUe 
Ruy Barbosa era o super..fu.omem n acional. 

O SR . ANTONio MoNrz: - Neste ponto, não estou de· accordo eom V. E x. 
O SR . BUENO BRANDÃO: - Fl.'quei pasmo quando ouvi do honrado Sena~ 

dor essa a:ffirmação . 
O SR. MoNrz Sor>REl': -Hoje iha um: é o do •Sr. Arthur Bernardes. 
O SR. BUENo BRANDÃo: O sr . Dr. Arthur Bernardes não estava l.'m 

questão nessa occasião. 

'Ü SR . ANTONIO MoNrz: - Estava . O seu nome estava indicado para a 
Pi·esidencia da Republica. 

O ·SR. 'BuENo BRANDÃO: -Havia, naturalmente, um nome maior e meihor 
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do que o de Ruy (BaJ:-bosa e era o daJquelle que :se ach ava ligado intimamen-
te ao honrado Senador. 

O SR. Mo-Nrz SODRE' : ~ O maio'r é o d o Sr. Presidente da !Republica. 
O SR. ANTONio MONIZ: - V. Ex . perguntou-me se eu acceitaria a can-

didatura de Ruy Barbosa . 
O •SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex. affirmou q,ue a Bahia tinha nomes 

maiores e melhores do •que Ruy Barbosa . Foi essa a affirmação que me 
causou verdadeiro pasmo, DOis acreditava, como ainda acredito, ser Ruy Bar-
bosa um super-homem do B'rasil .. . 

Portanto, é verdade, Sr. Presidente, que eu não acceit ei a candidatura. 
de S. Ex . para a Presidencia da Republica, mas reconhecendo as suas qua-
lidades de talento, de mustração e de pa,triotismo de que sou grande e pro-
fundo admirador. 

O SR. ANTONIO [MoNrz: - T3J!lllbem nunca neguei illustração e talento ao. 
Sr. Ruy Barbosa. 

O SR. BuENo BRANU>Ão: - Mas essas questões se resolvem pelas conve-
niencias políticas da occasião e n ão fo i R uy Barbosa o candidato preferida. 
pela opinião . Na occasião em qu e se tratou da successão· Dresidencial do Sr. 
Marecllal Hermes, o nome de R uy Barbosa foi lembrado pela IJOlitica minei-
ra, q.ue o não repelUu, devendo accrescentar qu e essa candidatura não foi fo'r-
malmente lançada pelo partido que então dominava. 

O SR. A . AZEREI>o: - Mas podia ter sido acceito o nome de Pinheiro Ma-
chado. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Aproveito o aparte do honrado !Senador por· 
Matto Grosso, para dood'aze'r uma noticia menos verdadeira, que não contes-
tei no momento por um sentim€Jlto de delicadeza. 

Peço licença ao Sen ado .para referir esse incident e . 
ailu era Presidente do Estado de )Y[inas Geraes, quando recebi do meu· 

nobre amigo-, Sena dor Antonio Azeredo, uma carta - c'reio qu e de 18 de F t'-
vereiro - escripta de Petropolis . 

O SR. A. AzEREDO: ___, Sim, seruhor . 
O SR . BUENO BR.A:r<.•1JÃ.o: - S. Ex., ne ssa carta, narrava-me a s confabu-

lações que se :fazia em torno do IJroblema da successão persidencial. 
O SR. A. AZERElDO: - Refe1ri na carta o nome do Sr. Chaves. 
O SR. BUENo BRANDÃO: - Perfeitamente. Referiu apenas. Dessas con-

fabulações, muito communs no-s momentos de crise política, quando se ap-
proxima a successão preside•ncial, t inha surg ido o n ome de Pinheiro IMaeha-· 
do ·IJara candidato á Presidencia da Republica, e o honrado Senador IJOr Mat-
to Grosso teve ainda a gentileza de dizer q.ue o meu nome havia sido lem-
brado pa:ra a Vice-'Presidencia. 

O SR. A. AzEREDo: - Sim, sen·hor. 
O SR . BUENo BRANDÃo: - Respondi a S. Ex . mais ou menos o seguinte:· 

que era o maior admirador do Sr . Pinheiro Machlado; que pessoalmente> 
nada tinha a op•por á su a candidatura, mas que não podia resolver, sem a 
consulta necessa.ria aos meus amigos e ao meu partido . Isto qu anto á Pre-
sidencia da -Repubhca . Em relação á V ire-Presidéncia, era nat ural que eu· 
silenciasse, como silenciei, não tendo pro-ferido uma só palavra soJJre o caso. 

'O !SR . A. AzEJREDo : - V. Ex. disse a verdaàe. E' 0 1que .realmente cons-
-ta da sua carta. D ei este a;parte porq,ue eu queria que V. Ex . dissesse que· 
não repellira a candidatura de Pinheiro Machado, e que a acceitara. 

O SR. BUENo BRANTiiÃo: - Não repelli, d e facto. Eu vou além; vou ao-
seii:Undo capitulo dessa questão. Preciso tam'bem esclarecer um facto·. 
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ISuccederarn.-se os dias, as negociações se .precipüaram, e eu mais de 
uma vez recebi insistentes pedidos de amigos, .para que Minas Geraes se pro-
nunciasse . Foi quando se reuniu a Comn~issão Executiva do Pa;·tido· Repu-
blicano Mineiro em Palacio, e, presentes todos os membros, com a minha as-
shstencia, foi posta a questão da $Uccessão persidencial. !Sobre 0 . assumpto, 
fallaram diversos memb'ros dessa Commissão e o que, afinal, se resolve u foi 
que Minas não podia acceitar a candidatura do. Sr. Pinheiro Machado, mui-
to embora reconhecess·e na pessoa desse emerito político todas as qmalida-
des, todos os predicados necessarios para a sua eleição á Presidencia da Re-
publica . 

O SR. A. AZEREIDO: - Muito bem . . s ou grato a V. Ex. por essa decla-
ração, visto como ella hon'ra a memoria de Pinheiro Maclhado . 

.Q SR. BuENo 03RANDÃO: - Dessa reunião foi lavrada uma acta, assigna-
da por todos os mem:bros da Commissão Executiva do P artido Republicano 
Mineiro. Eu tenho em meu poder a acta authentica. Em consequencia des-
sa resolução do •parti.do, e por intermedio do Deputado Sabino Barroso, eu 
escrevi uma carta ao Ma!rechal H ermes da Fonseca, em resposta á que ha-
via recebido de S. Ex., so·bre o mesmo assumpto . Nessa ca rta eu dizia mais 
ou menos· o que acabo d e e:lo..'J)ôr ao Senado - que o .Partido R epwblicano 
Mineiro sentia não poder dar o seu assentimento á candidatura do Sr . Pi-
nheiro Machado, muito embora reconhecesse na pessoa do distincto Senador 
todos os predicauos necessar ios á sua elevação ao cargo de Preshlente da Re-
publica . 'Foi esta a resposta que dei ao Marechal H ermes . 

Passados a lgu ns dias, recebi, em meu gabinete, na Presiden cia de Minas, 
um emissario do Jo,-nal do Comnn<Ncio, pedindo-me permissão .para publicar 
essa resposta. Eu respondi-lhe: a car ta lfoi diri.gida ao Marechal He1rmes; 
está em poder de S. Ex. ; si elle· q uizer e au t orizar a pub.Hcação no jornal , 
tem 0 meu assentime·nto completo; mas não posso dal-o á revelia da pessoa 
a quem <foi ella destinada e em cujo poder se acha. O Marechal Hermes hou-
l·e por ibem não consentir na s ua publicação, o •que muito mal Jez ao então 
Presidente de Minas e ao .Partido Republicano Mineiro . .. 

O SR. A . AzEJREno: - Em virtmde das notiéias que os jornaes, então, di-
vulgaratn . 

O SR. BuENo BRA-<'<<>Ão : - ... porque, logo depois de dissolvida a reunião 
da Commissão E xecutiva do •Partido Republicano Mineiro, houve movimen-
tos populares na capital de ·Mlinas, e oradores desautor~zados, não represen -
tando o pensllJ!nento do iPartido ·Mineiro, começaram a a nnuncia!r •que Minas 
repel!ia a candidatura do Sr. Pinheiro Machado . Foi essa a noticia que a qui 
ch€jg.ou, no-ticia que eu não podia, que eu não devia contestar, visto comO> 
a verdade dos !factos estava nanada na carta em poder do Marechal Hermes 
da i<'onseca. E , até lhoje, o Partido Republicano Mineiro tem soffrido esses 
ataq,ues, tem passado. co~no um ajuntamento de homens grosseiros e incivis 
que, em se tratando de um político do va·lor de Pinheiro Machado, declaram 
'lo paiz q·ue repeJlem essa candidatura. 

A verdade já. foi dita. E eu agradeço ao meu nobre co!lega e ami.go, 
represent ante de Matt o Grosso, o enseljo que me pro·po-rcionou ... 

O 'SR. A. AZEREIDO: ·-E eu me julgo tambem muito fe liz por esse motiv o . 
O SR. BUENo BRANDÃo: - ... pa ra desfazer essa versão completamente 

desfavora:vel a os foros de civilização e delicadeza, que sempre fora m os pre-
dicados da politica mineira, que nada tinha a allegar contra a candidatu'ra 
do ISr. Piruheiro Machado. E foi com verdadeira magua que me senti afas-
ta1!o de IS. Ex., politicamente, nos ultim os tempos do meu Governo. Mas, 
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J31pesar disso, nunca poderei esqouec-er-me a boa camaradagem e sincera ami-
zade que tivemos nesta Casa do Congresso, onde eu, sem merecer ... 

o SR. A. AzEREIDO: - .. . tive de S. Ex. o mais gentil e o mais fidalgo 
dos eratamento.s . E atê hoje, Sr. Presidente, proclamo os meritos do Sr. Pi-
n•heiro íMa.Cihado e o sentimento q,ue, sempre tive, de não .ter podido dar meu 
assentimento á sua candidatura. 

0 SR . A. ÁZEREDO: - !Muito bem. 
O SR. BUE4'IO BRANDÃO: - Aliás, não seria decisivo o voto de íMinas Ge-

raes; si os outros Estados reunidos acceitassem e.ssa candidatura, Minas a 
acceitaria tam.'bem. 

Mas a sorte foi adversa ao então Senador gaucho e outro foi o candi-
dato acceito e proclamado 'Pela -unanimidade quasi dos Estado.s. 

O ISR. A. AzEREDo: - Ali~, o .Sr. Pinheiro 'l\llacllado d~'java a candi-
datura do 1S.r. Wenceslau (Braz, a quem preferia. 

I() SR. SoAREs DOS SANTOS: - Apoiado; o Sr. Pin•heiro Machado não se 
fez ·candidato. 

O ISR. BUENo (BRANiDÃo: '-- .:Posso tambem dar testemunlho desse i!'a;cto, 
porque n as cartas que então recebi, e creio que em uma do nosso collega, Sr. 
Senad-oQ· Antonio IA.:1ler.edo, lha um rtopico nesse sentido, declrurand'o que a es-
colha se estava fazendo á 'revelia do Sr. Pinheiro !Machado. 

O SR. A. AzEREDO: ·- E' verdade, assim como V. Ex. poderá dizer que 
a carta q1ue escrevi a o •Sr. Bernardo Monteiro estava de accôrdo com o Sr. 
P inheiro ;Maclhado, em relação â candidatura do Sr . W enceslau Braz. 

O SR. (BuENO BRANDÃO: - A histo'ria da candidatura do Sr. Wenceslau 
Braz ainda não foi bem contada . Tenho no meu arclhi'Vo uma documenta-
ção completa, ·que a seu tempo serlá conhecida. A candi·datura do Sr. Wen-
ceslau Braz teve inicio por rum telegramma que dirigi ao saudoso ex-!Presi-
d Pnte de 'S. P aulo , ISr. Rodr igues Alves, q·uando as o•piniões políticas diver-
g iam, quando a co!ligação não havia a inda assentado n a escol!ha do seu can-
didato. 

Tendo desS~p;parecido o saudoso Sr. Campos •Salles, eu, que· se.mpre· dese-
jei tque essas que'srtões se resolvessem tranquHiamente e com 0 , assentimento 
de todos, em.bora salbendo· q,Ue o Sr. Wenceslau Bra2J recusava a sua candi-
datrura â Vice-iPresidenc.ia - e o no·bre lSenSidor por Matto Grosso deve sa-
ber •muito bem desse facto . . . 

O SR. A. AZEREIDo·: - Perfeitamente. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - ... telegra;phei ao Sr. Rodrigues Alves dizen-

do que ainda era tempo de p'rocurar conciliar todas as opiniões e Minas to-
mava a liberdade de lembrar o nome do seu digno filho , o Sr. Wenceslau 
Braz. 

O honrado Presidente do :Estado de S. Paulo respondeu-me immediata-
mente. declarando-me que não podia de momento acceitar essa candidatura, 
~mbora fizesse o mel·hor conceito do Sr. Wenceslau Hraz; i"ria reunir a Com-
missão Executiva do Partido e depois responderia. Creio que 24 ou 48 !horas 
de-pois, eu recebia, em iMinas Geraes, um tel~gramma af<firmativo do Sr. Ro-
drigues Alves, dizendo 11ue o Partido Republicano de S. Paulo acceitava o 

Sr. Wenceslau !Braz .p,ar a cand-idato a Presidente da Repwblica . -Immediata-
m:nte :u me dirigi a todos os Governador es q ue faziam parte da colligação, 
e Jâ amma>do pelo poder forte do Partido R epublicano Paulista não me cons-
trangia tratar d.P um candidato do meu E stado, uma vez que 'o via n.mpara-
do pela polit·ioca de S. Paulo. 

O SR. A. AzEJREDO: - Pelo Partido Rep'Ublicano Conservador. 
10 .SR. BUENo BR.AJNiDÃO: ~ Creio que pelo P artido R epublicano :Paulista-
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o SR. A. AZEREJDO: - Pelo PaXtido RepublLcano Conservador da União. 
10 SR. {BuENo BRANDÃO: - O telegra.mma dirigido a todos os Governado-

res e Presidentes dos Estados, q.ue faziam parte da colligação, produziu um 
effeito máravilhoso e de touos recebi resposta, acceitando essa candidatura . 
Depois é .que se entabolaram as conferencias junto ao 8r . Pinheiro Macha-
do. Não entr.a)rei nesse detalhe, porque não é o·p.portuno o momento, mas 
posso dizer .qu e mais tarde tive noticia de que o então chefe do Partido Re-
publicano Conservador accreitava de •boa vontade essa candidatura, da qual 
já vinha cogitando. 

o SR. A. AzEREDO: - Si confrontarmos as datas, V. Ex . verificará que 
a minha carta ao Sr. Bernardo Monteiro foi anterior ao telegra.mma de 
V. Ex. ao Sr. Rodri-gues Alv·es. 

O Sn . BUENO BRANDÃO: - Não disputo a precederucia da lembrança da 
indicação do Sr. Wenceslau Braz; apenas quiz me referir ao facto . 

.Sr . Presidente, esta digressão tomou ao •Senatlo um tem·po :ó)recioso . 
O SR. PRESIDENTE: - V . Ex . ha de m e .permittir q.ue pondere 'haver se 

esgotado a prorogação concedida e até excedido. 
O SR. BUENo BRAN:O:Ão : - E' justa.mente do q·ue me queixo, do tempo 

perdido com um assumpto que tal vez não seja o·pportuno, q.ue privou o Se-
nado de ou vir ou tros oradO!I"·es mais competen tes {não ap oiad!o.s) e que m-e· 
lhoT pu dessem corresponder á esp.ectativa do actual m o·m ento. 

O SR . iPRESIDEN'l'E: -Aliás devo ponde;rar a V. E x. que constando a or-
dem do d:a apenas de trabalhos de Commis·sões·, por uma disp.o.sti.ção perem-
ptori do Regimento, a discussão do requerimento do Sr . Moniz Sodré se 
prolonga.rá por t<J'da a ordem do dia. 

O ISR . BuENo BRANDÃo: - Recebi de V. Ex. o convite para urna reunião 
á.~ 3 horas . Não seria dem a is, portanto, deixarmos para a .proxirrna sessão o 
exame do requerimento do honrad<J Senado;r pela Bahia . 

O SR . PRElS<IDENTE: - IPo nde.ro a V. Ex. q ue a sessão termina ás 5 e meia. 
O meu convite foi feito na persuasão de que ás 3 h oras estivesse terminada 
a sessão. Não posso determinar a suspensão da sessão ao meu arbítrio. 

O SR . A. AzEREDO: - Mas o Senado póde conco1'<iar com as ponderações 
do nobre •Senador por Minas. 

O SR. BUENO BRANDÃo : - Na.da pro.Ponho . Si o ·~">nado está de accôrdo, 
r.ão faÇ<J mais do ·que transmittir os desejos dos Srs. •Senadores. · 

O SR . PRESIDEN'l'E: - V. E x . formulará o seu requerimento, indicando o 
motivo do adiamento da discussão do requerimento . 

O SR. BUENo BRANDÃo: - E' o requerimento que faço . 
O SR. PRESIDENTE: - V . Ex . envianl. por escripto o reque1·imento de 

adiamento. 
O ISR. BUENo BRAN:r.IÃo: - Perfeitamen te. 
Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em dis.cussão e a pprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

jReque!ro seja a.diada para a proxima sessão a discussão do requeri-
mento do ·sr. Senado·r Moniz Sodré, pelo adeanta'do da hora. 

!Sala das Sessões, 10 de [)ezembro de 1925 . - Bueno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão ·(pela. ordem.): - Pe·ço a V. Ex. que me conserve 
inscripto .para no expediente da sessão de llimanbã continuar o meu discurso . 

O Sr. Presidente : - V . Ex. ficará inscripto. 
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SES8Ã.O D\EJ 13 DE JUNH0 

O ~r. Lopes Gonçalves: - Sr . .Presidente, n!1o. m e occu~rel da que~
tão, ou do aspecto regimental do re querimento em debate, expllcada, como Já 
foi, sufficlenten:<mte, v ela Me:;:'), a sua admissão, e estando de inteiro accOrdo 
com a interposição que c1eu ao artigo 107, do Regim en t o, cuja let ra deve 

.accommodar-se aos ,precedentes desta Casa, ao liberalismo necessarlo 1\.s dis-
cussões ae grande relevancia, em t orno de assum.ptos de lntBresse publico. 
Ar9.1ysa.rei, tampouco, os !actos, longamente, B.l'guidos pelo nobre e hon-
r ado :SE>nador pela Ba:hia e que foram devidam ente apreciados, bril~antt!
mcnte destruidos pelo 110nrado .Senador por 1\-Iinas Geraes, leader da m aio-
ria, em argumentação cerrada e docurr:entada, logica e precisa, clara, !ncon-
fundtve e irrespondivel. (Apoiado). 

r~tm!tar-me-hel, em todo o caso, a pergullll:ar: existe, ainda, a Constitui-
ção da R epublica, o·u j á desappareceram os seus artigos 1:5, 79 e 82? 

'l'emos, ainda, um Codigo Penal, ou já. foram r evogados os seus álspo-
sitivos 2.2·6, 2·30 e ·2.3·1? 

Si, porventura, Srs. Senadvres, subsiste a nossa m agna le i e vigora o 
nos~() Codlgo iPenal, o requerimento do nobre e integro representante ba.b.lano 
nada mals é, nada mais expressa que uma extravagancla pa rtidwrla ou como 
diria TGbias !Barreto, o lrr:mortal e sabia TJruíessor, referindo-se ao direito 
n <lltural ·que se processava e se ministrava na ·F a culdade de Direito de Re· 
cife- uma extravagancla· da Tazão hum-ana. 

P erctce-me S. Ex . , ·emerlto cultor das lettras jurídicas, que, sem em-
bargo da consideração, que me m e-rece <por sympathia pessoal, e por seus ele-
vados do tes de intelligencia e saber, quelificando , sine g1·ana satis, de fo.rmi-
davel pUheria essa attitude de S. Ex., eu a denuncie tambem, ao Senado, 
como vloleruta i nfracção á orderr: constitucional e aos preceitos vigentes da. 
nossa legis lação . 

·Com effeito, Sr. Presidente, si o artigo 1,5 da Constituição es tabelece •· 
divisão, :harmonia e independencia dos poderes polit!cos ; si', entre nós, existe 
o depar-tamentG leg islativo, o Poder Judiciario e o departamento executivo; 
si o regtmen republicano presidencial, s i o systema !ederativo, t em , como 
base, coreo a licerces, ou fundamento a limitação de poderes, pel'feitamente 
traçada em nossa Constituição, no art. 79, d•terrr:inando que o cidadão que 
exercer as funcções de um pooer :publico não poderá exercer as de outl·o; 
si ê facto incontestavel que os funcciona:rios publicas são responsaveis pe1o 
excesso, abuso ou omissão no exerclcio de seus cargos, e até pel'a :indulgen-
cia ou neg·lige11cia em não responsabiliza1•em os subalternos, q uando faJltem aos 
seus deveres; não posso comprehender que SP. pretenda a intromissão <lo .Se-
nado, que só tem as fun'Cções admionistrativas ·previstas n a Constituição, em 
actos privativos do •Poder Executivo, delegando funcções policlaes, e em actos 
do Pod2r Judiciario, ap.plicando a lei, investigando os crimes e punindo os 
criminosos . .. 

A legislatura só administra reediante preceito expresso e positivo consA-
grado na Constituição. ão ha, nem pôde haver para esse fim, poder fm-
plictto . 

.Assim, pois, o ~enado, em materia de 'adm inistração, ou exerce funcç!Lo 

Advertencia : - . ·Este dioourso do Senador Lopes Gonçwlves é o m esmo 
que foi proferido na .sessão ante·rior (13 de Junho), sendo que nesta sessão de 
15 de Junho consta do original a n ota - " r eproduz-se por t er sido publicado 
com h1correcções" . 
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prtvattv a ou em co'llaboração com o Poder Executivo . T aes são, no pr!melrv 
caso, os actos definidos -no art. 18, ns. 3, 4 e 5, - organtzar o regtTnent o tn-
.terno, regular o servtço de stta policia e nom.eJU'J• os emJpregad,os de sua se.cr:--
ear~a_; e no segundo caso os consagT·aclos no artig-o 48, n. 12, approv a-r o·n na.o 
a noTneação dos memoros ao s~tpre.mo Trib·unal Federal e dos ministros clt-
p"lornaticos. 

Onde estariam o nosso reg!men, as liberdades publicas, as garantias af!•· 
seguradas pela Constituição, si, porventura, 'ao Poder Legisla tivo fo sse dado, 
_por . meio de commlssões, investigar da acção das autoridades polic!aes, que 
.estão, pelo nosso systema, pelas nossas leis, não revoga das, sujeitas ex-
clusivamente, ao iPoder Executivo, representado por um unico chefe ·que ê o 
Presidente (ta iRepubllca7 

Entã.o, será. preciso que o Senad-o da -Republica, ou o outro. ramo av 
P oder Legislativo, ou o Congresso, em summa, ,por meio de delegados, visiterr.~ 
as prisóes, indaguem dos responsaveis pea guarda e conservação dos presos, 
0 

4ue aHi se passa, para que dada a existencia d e i-rregularidades ou de de-
·llctos, se torne effectiva a a cção d a justiça? 

Si qualq u er .Senador, si q ua lque r cidadão da R epublica tem sciencia e 
conhecimento de que presos politicos - eu chamaria , 'antes, ]Jresos partl-

-darios, rebeldes r e incidentes, revoltosos contuma:lles', m ashorqueiros desbu-
. manos, que attentam contra a ordem do paiz, que a tte ntam contra o pro-

-gresso do Brasil e contr·a a civilizaçã.o - si qualquer brasilei-ro ou estran-
·geiro aqui residente t em sc'ienci.a de factos como os qu e fora m arguidos pelo 
honrado Se-n ador pela •Bal:ia, mtà a mais simples e legal que se dirigir ao pode-r 
competente, que ê o Miriisterio iPublico ou ·ao Poder Judiciario, por meio df> 
,queixa ou denuncia, exercendo, assim, um direito, que será. ao mesmo tempo, 
o cumprimento d e um dever . 

Sim, senhores •Senadores, ·por que n ã o representar ao poder competente. 
por que nâú st: -(liri.gir, rr.esmo, ao Departamento ·policial, pedindo a a'!Jertura 
·de um inquel'ito que servirá àe base para o -processo judicial formal, ou for-
·mação d'a cutpa contra os poss!vels excedentes oG abusantes do seu cargo, 
autores, suspeitos de d·elictos omissivos, contra aquelles que não sabem cum-
prir seus deveres no desempenho das funcções que lhes foram commettidas ? 

Não será., porventura, um desrespeito á -nossa organização politlca, ao 
nosso systema de governo, ao P oder Executivo da R epublica e ao Poder Ju-
dicmrio 1nterv1r o Sen'aào em actos desta ordem, quando qualquer cidadão, 
seja qual fôr a sua categoria social, Sen ador, padre ou mestre-escola, por 
exereplo tem o direito de tratar desses assuml}tos a nte os orgãos competeu ·· 
tes da soberania n acional o pelos meios legaes? 

Nos artigos 22·6, 230 e 231 do Codigo Penal, lei ordina r ía substantiva, es-
tão t raçados e caracterizados os crimes funccionrues por excesso ou abuso das 
r uncções publicas . E , para a sancção desses dispositivos do Codi~o Penal 
não será, certamente, o Poder Legislativo, não será, tambem, o Senado ~ 
poder COII11Petent'e. Estas questões de ordem constitu<'ional e estas idéas em 
torno dos preceitos legaes n·ão devem ser postergadas, qualquer que seja a 
pa.ixão partidaria dos mais illustres senadores contra a actual situação po-
1Itica, povque ê dever n osso manter e respeitar a Constituição Federal e 
zelar ;pela fiel execução das leis da Republica, dando aos cidadâJos o exemplo 
_da _nossa probidade c!vica, do nosso patriotismo e do nosso r ·espeito pelas 
ll1stJtuições e pelas a~toridades constituidas. 1\lfas, si o Senado já não esti-
vesse plenamente convencido ela improcedencia do req.uisit'orio formulado pelo 
nobre •Senador pela Bahia, si tdvesse duvida sobre os factos que S. E x .. 
trouxe 'á tribuna, e que foram patriotica m ente, esmagadoramente, destruidos 
Pelo honrado Senador por Minas, si ·o Senado ainda tivesse duvida a res-
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peito dos prindpios fundame1üaes d;;L nossa Constitwição, estabelecidos, com~ 
disse, nos arts. 115, 79 e ·82, e a resaJeito dos preceitos do Codigo P.e.nal, ar-, 
tigos 226, 230 e 231; deveria perguntar ao nobre iSenaJdor rpela Bahia qual a 
razão por que 6. Ex., se occupando de assum·pto tão momentoso, fõra bus-
car opiniões truncadas de escriptores da estatura de Bryce, para, mais uma 
vez, atirar s obre o ·nosso paiz, solbre o paiz de S. Ex. e de todos nós, li 
labêo de p aiz ·atazado e r etrogr3Jdo, de paiz inca paz de gosar o regimen li-
beral que usuf rue, desde 1&89 . Porque razão, perguntaria a ind;;L a S. Ex., 
traia:nd0 de um a:ssumpto que considera de o·rdém geral, de interesse publico, 
trouxera para o recinto opiniões contradictorias desse m esmo escriptor, que· 
incontestavelmente occupa a culmina ncia na ex<:,gese ou interpretação da 
Constituição americana, m as que, quando sahe da historia do constituciona-
lismo · e do direito constitucional, para se occupar de factos de outra ordem, 
claudlca, engana-se e contradiz-se muitas vezes. 

James iBryce possue tres obras importantes - uma publicada em 18<'!8, 
que teve duas edições successivas, em 19.10 e em 19·1:2, "The American Com-
monwealth"; outra q ue escreveu empós uma excursão á A.imerica do Sul, 
denominada "ISouth A.imerica"; e outra m ais recente denominada "Modem 
Democracies" . 

iPo!s bem, exactamente esta ultima obra foi, segundo noas parece, a q,ue 
mais agradou ao esp!rHo intelligente do honrado !Senador pela B ah ia para 
vlr aqui dizer q.ue Bryce nos considera muito abaixo do regimen democra-· 
tlco, ·que fOra est3Jbelecido e preceituado em nosso codigo politico, affirmando 
o escl'iptor, em referencia a uma eleição em um dos iEstados da F ederação, 
.e para chegar a semelhante conclusão, q u e esse pleito occorrera fraudulen-
tamente, t endo sido as urnas eleitoraes arrebatadas pelos agentes do gover-
nador, .quando este reconhecera, pelos votos depositados, que a opposição 
teria ganho de causa. 

Entretanto, Bryce não disse, esquecera, mesmo, dizer qual fõra o E stado 
.em que se passou semelhante facto. 

'Mas, o q ue .é admiravel, Sr . Presidente, ê que o gra nde publicista ing!ez, 
que com eçou a sua carreira publica como m embro da Garoara dos Communs,. 
pelo dlstrkto de Ab.erdeen, espir!to indubitavelmente iJ.Iustrado, afrirme ainda 
qu e n esse ·Estado brasilE-iro, inutil izadas as Rrnas e as cedulas eleitoraes, o 
governador respectivo preenchera o cargo electivo por meio de uma no-
m eação. 

Não conheço e estou certo de q.ue n enhum dos Srs. SenadDres conhecerá, 
tambem, alguma Constituição de um dos 20 Es·tados da Federação que per-
m!tta semelhante facto, sem elha nte anomalia, semelhante aberração. 

Onde f oi que esse grande escriptor v iu e observou, conforme d•iz, uma 
eleição nestas condições, quebradas as urnas e provido pelo governador um 
cat,go ·que devia ser uma 1'uncção electiva? 

Entretanto, Bryce a-ffirma ,que isso está. prece.ituado n a Constituição de 
um dos iEstados •brasileiros. Lá está. escripto, na sua obra intitulada "Demo-
cracias Modernas" . 

·lF'elizmente, porem, S. Ex. , o emer!to ·Senador 'bah!ano, não d.eixou de 
fazer grande justiça. ao 'Brasil, trazendo., em sua dissertação, o topico em 
que o mesmo Bryce assegura ser o nosso progresso m at er;a!, durante a Re-
j:n.Lbloica, muito m ais rapido, e a nossa vida poJitlca muito mais activa que 
nas repliblicas Argentina, do Cilile e Uruguay, constituídas em regimen re· 
publ!cano, desde que ·se tornaram independentes. 

F elizm ente, ,s. Ex. n ã o se esqu eceu dessa :Passagem. 
Ora, tperg:unto eu, Srs . . Senadores: em :um paiz em que se procedem elei-

ções da fôrma por que esse esctiptor se referiu; em um :paiz em que se pra-
tica a .política por me;os illegaes, absurifos e até monstruosos, poderá haver 
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.pro•gresso material? Quem dirá .que sim? Pois_ então .poderá. have.r progresso·· 
material sem ordem, -sem respeito á !Constituiçao, sem respeito aos princípios 
fu ndame·ntaes que devem reger esse povo? 

Que me respondam os homens de consciencia sincera e patriotica; que 
me respondam os homens ·que não se deixam dominar pela ·cegueira parti-
daria e que apenas se deixam guiar pela suprema luz da verdade, no desdo-
bramento de sua actividade e no exercício de funcções publicas! 

Esse grande escriptor inglez, que tem, devo confessar, contribuído fun -
damentalmente para a educação do meu espírito liberal, · esteve sempre im-
pre8slono,do a. respeito ' das causas ;'lo Bra&ll. Assim é que affirma, em sua 
obra "ISouth America", te.r, por uma dessas casualidades, e&tado aqui, no 
Rio de Janeiro, quando re'bentou o motim do couraçado Minas Geraes, che-
fiado pelo marinheiro João Candido, que o illustre publicista - ouça bem o. 
Senado - chamo-u de John White, como si, porventura, algum João Pacifico, 
na lingua portugueza, em \Portugal ou no Brasil, pudesse ser traduz.ido para 
o inglez p'or Jonh PeacetuZ I 

Ora, .Srs. Senadores, traduzir nomes proprios n essas condições, é sim-
plesmente ridículo. 

:Mas, dizia ·eu, impressionado com a revolta do 1liinas Geraes, com esse. 
pronunciamento de · um mardnheiro. 'boçal, que encontrou companheiros para 
attentar contra a ordem publica, im.pressionado por esse acontecime.nto, o 
grande publicista não viu com bons olhos o que se passava no Brasil, n esse 
momento, nãJo attendeu 'bem ao seu progresso material, co·mo atte.ndeu, de- · 
pois, em sua ultima O•bra; e, atordoado, segundo diz, JPelo acontecimento, em- · 
barcou promptamente para a ;Europa ou para os Estados Unidos. 

Mas, Sr. Presidente., eu disse, affirmei mesmo, que Bryce, •grande inter-
pretador, grande exegeta dos textos da Constituição Americana, profundo . 
conhecedor da histeria do constitucionalismo inglez e americano, commetteu 
muitas faJ.has, quando &bordou factos sociaes ou acontecimentos que occor- · 
reram em diversas nações. Ass-im é q u e o grande publicista, o grande consti- · 
tucionalista tem na sua obra classica A Republica .A?nericana, capitulas pa- · 
radoxaes, ·Como este : Why the best •nen do no't go into politie:s? Isto é, por-
que . os melhores homens não se la,nçam na politica? Why the g1·eat men a1·e 
not chosen . .. isto é, porque os g1·andes homens não· são escolhidos? (refere-se 
â presidenc·i•a) . 

E, então, por excepção, em relação a estes phe.nomenos que o grande es.-
crlptor oobservou, •quando esteve nos Estado·s Unidos, se limita a citar os 
nomes dos .grandes presidentes anteriores á guerra da Secessão, naquelle paiz 
- .Addnts, J efferson e Mad~.9on. 

Então, pergunto: onde está vVas·hington, o gra nde \Vashington, o pa -
tr!archa da Independencia, o chefe desse grande movimento emanoipador, que·· 
to!, ao mesmo tempo, um grande soldado e um grande homem político? Onde 
estará James Monroe, o notavel e celebre a utor d.a formu la "America dos 
ame.ricanos", pa ra ·levantar uma barreira contra os prcncipios da Santa AJ-
liança, que pretendia recolon:izar antigas colon·ias hespanholas e o proprio 
Brasil? . .. 

Mas, por que o grande publicista, tendo revisto a sua obra e publicado 
L>ma nova edição em 1·912 (oé a ultima) , se limitou a citar como grandes pre- . 
sidentes durante e d€ipois da guerra civil, sõmente Abrahão Lincoln e Ulysses · 
Grant, que exerceu o mandato durante oito annos, emquanto que a;quelle, 
Abrahão Lincoln, ao contrario doo que affirma iJ3ryce, não chegou a com-
pletar cinco, popque, reele.ito em 1•865, foi assassinado um mez depois da sua . 
posse, sen'<io substituído .por Andrew Jonhson, na qualidade d·e Vice-Pre-
~idente?! 

Grover Cleveland foi um grande Presidente., McKinley foi, tambem, um 
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,grande Presidente, pois que, grande financista, esta~eleceu em_ seu _paiz <1 
regimen exclusivo da moeda sã de ouro, contra o reg1men do b1metallsmo e 
da nrata. 

N ã o será .gr-ande presidente esse estadista que, antes de todos, estabele-
-ceu 0 proteccionismo, taxando os artigos estrangeiros com -imposto~ e:x;cessi-
vos afim de que tivessem sahida mais franca os productos s1m1lares ou 
identicos da industria americana, e, ao mesmo tempo, onerou com impostos 
pesados, [lela pr-imeira ve.z, os arttgos de luxo, alliviando os de rec~nhecida 
.necessidade no que fo i imitado pelas nações da Europa; autor, amda, do 
B·ill, tarifarlo, que tem o seu nome consagrado? Não é um grande Presidente, 
nã.o é um -grande americano, que se lançou na politica, um estadista nestas 
condições, que, com uma coragem inaudita , declarou á Hespan~ que Cuba 
seria independente e Cuba se tornou independente, após uma glonosa guerra, 
1ibertadora de um povo soffredor e honesto? 

Bryce, ó grande publicista, poderia esquecer tambem o grande Theodor 
H.oo.sevelt, o estadista soldado, o homem de energia inquebrantavel, que, 
como chefe de policia de Nova York, enfrentou situações difficeis, dand01 
·com'bate aos antros do TCtllnma:ny Ring ou Tfvrn?nony H,CLll; homem de pa-
triotismo extraord-inario, de uma honestidade a toda a prova e que, como 

_governador republicano do Esta do de Nova Y01·k, viu o se.u nome suffragado 
até pelo Partido Democrata, quando escolhido para Vice-Presidente da Re-
publica, na plataforma da reeleição de McKinley, estadista soldado e que 
'foi c"ombater pela causa americana, que era a propria causa da indepen-
dencia de Cuba; publicista de valor e orador flue.nte? Como poderia ser es-
quecido, sem grave injustica. esse grande vulto da -historia americana? 

E. então, por que dizer Bryce que os grandes homens, os melhores ho-
·mens, não se lança m na po!itica americana? 

Porventura, sahindo da esphera da:quel!e.s que occuparam a cadeira pre-
slden cia; não se registra o grande nome de Henry Clay, o de Cal-houn, de 
Welbster, William B ryan, James Bluine, Jonh Hayes, Elliot Root, Charles 
""I-Iughes e tantos outros que seria fastidioso citar, neste momento? 

Ora, si em relação ao pr(}prio paiz que elle conhece mais de perto. por 
i.sso que mais de uma vez residiu nos Estados Uni·dos, para conhecer o r e-
·gimen, a estructura da sua politlca, os costumes pol.:ticos, e a vida do povo, 
elle commetteu erros desta especie, por que não aumittir qu e tenha sido in-
justo, de uma inj.ustiça clamorosa contra o Brasil, fantasiando :factos que se 
-não teriam da"do, não indicando o E sfaclo em ·-que se procedeu eleição nas 
co nd.'ções a que se refere? 

Eu desejaria, e_ sempre actuou no meu espirito esta preoccupação, que, 
patriota., como -é, o honrado !Senador pela Bahia, em vez de fazer cabedal 
dessas injurias contra o nosso ·bom nom e. levantasse com a sua palavra 
~luente, que ê notavel, com a sua cultura invejavel. protestos e mais pro-
testos em nosso favor, afim de restabelecer n verdade. 

Eu era muito joven, jiá lá se vão vinte annos p a ssados, <quando, Sr. [Pre-
sidente. em 1904, em Nova Yor!k, tive occasião de ler no Nmo y 0 ,.7c Hm·ald 
um topico do r elatorio apr esentado· ao secretario de ·Estado no governo 
Roosevelt. John Hayes, topico de um relatorio no qual o consu"I, Louis Ll.ymée, 

-{J ue, especia lmente, fôra enviado á Amazonia para estudar as nossas condl-
Gões economicas e fina nceiras, aconselhava os cidadãos a mericanos que nunca 
volvessem suas vistas para alli, porque naíg margens verdejantes do grande 
l"l'l (se refen'a ao rio Amazonas) in the .al"eens bank.~ of t he .cweats ?"iver, 
-tinha visto selvagens de arco e flexa sentados nos barra.ncos fl exarem pes-
cadores ou quem. em canoas, transitas·sp em suas aguas e depois se a tirarem 
á corrente.za para recolherem as victincas. assarem-n 'as em grandes Jaba-
1"edas, uma. especie ele ch1.wrasco, para ::;s comerem festiv-nmente . 
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Dizia, tambem, esse consul, crue eram de tal or-dem as febres alli r ei-
·nantes , que bastava penetm.r na bacia do Amazonas, para. se morrer de 
malaria ou de iebre amMella. E, s\ porventura, algum am-er1•cano escap~sse 
das flechas selva;gens ou das fe·bres dizimadoras em 24 horas; SI consegmsse 
voitar aos Estados Unidos, não levaria no seu bolso nenhum centavo de 
economia _ Eu li , indignado, os to picos desse r elato rio e, immediatamente, 
formulei um p1~otesto, com o meu seoreta1,:o , que er-a um cidadão inglez. 
Dirigi-me a Washington, onde procurei o nosso enca rregado de negocios, o 
sr _ Alfredo de Moraes Gomes F el'lreira , que havia substit uído na gerencia 
da embaixada ao pranteado e saudoso brasileiro, Joa.quim Na'buco. Disse-lhe 
que desejava aprese ntar aquelle protesto e trocrur com S. Ex., o Secretario 
de Estado, algumas pa lavras_ P romptamente., o illustre diplomata, encarre-
-g-ado de nego-cios, que é um gra nde patrio-ta e t em prestado ao Brasil relevan-
tissimos serviços, obteve do _Secretario John Hayes a entrevista solicitada. Eu 
expuz ao e.minente homem ele Est·a do americano o -que era -o .norte elo Brasil 
-e o Brasil em ge~·al, clis•se-J.he, mesmo, que eu estava terminando uma obra 
a res-peito· da historia, chorogra;phia e estat~stica do Amazonas, em portu-
guez e em inglez e que p-edia providencias contra os aleives e as injurias 
graves feitas ao meu paiz. S _ Ex_ recebeu a minha exposição e, uma sema na 
depois, tendo-me ma<rcado uma outra entrev•:sta, declarou-me formalme-nte 
que havia revogado os podereiS desse -consul especial e o havia chamado aos 
!Dstados Unidos, pois estava convencido de que elle e ra incapaz das funcções 

-que estava exercendo. Era então governador do Amazonas o meu eminente 
amigo e chefe de mais de 20 armos, o Sr. Senador Sylverio Nery, a quem 
-communi-quei o !facto e remetti todos os documentos respectivos. (Ass enti-
mento rlo S1· _ Syl'Vm-io Nery) _ 

O SR. PRESIDENTE: - IDstando a esgotar-se a hora destinada ao expe--
diente , peço licença a V. Ex. para lembrar-lhe de qu e o q.ue está em dis-
cussã o é o requerimento do Sr . .SenadOil' Moniz ISoclré . 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - 'Sr . Presi-cle.nte, eu estou dis·cutindo, mesmo, 
o requerimento, pOJ'que S. E x . , o no-bre embaixador bah>iano, quando pre-
tend eu fundamental -o, !Jrouxe factos revolta ntes ao recinto do Senado e, cer-
tamente, -quem deseja o restabelecimento da verdade, não p6de deixar-se de 
revida r , de occupar-se das injurias contra o nosso paiz trazidas por S . Ex . 
Foi S _ Ex_ quem levantou esta q.uestão, desagradaV'el e impatriotica. Foi 
·s . Ex. quem , em torno desse requeriment o que vae ser votado pelo Senado, 
argu.: u factos detrimentosos ao Brasil. referidos por esm·iptores estrangeiros. 
Por consequencia, V. Ex. me perclôe .. não estou f6ra do circulo das apre-
ciações que, aqui, ne~ta Casa, teem sido traz-ida-s a debate, e nunca me fal-
tarão o ardor patriotico e a coragem cívica para defender o nosso paiz onde 
quer que seja. contra in sinuações calumniosas, q.ue nós, brasileiros, devemos 
ser os pr-!meiros a combater, sustentm1clo o bom nome, a honra, o progresso 
e a civilização ela nossa patria. 

Quiz mostrar ao Senado .que o proprio Bryce fantasiou um facto que 
S _ Ex., o honrado Senador pela Bahia, trouxe ao Senado, sem medir o al -
cance, em mome.nto de caloroso opposicionismo. 

Quiz demonstrar que, apezar de grande constitucionalista, o publdcista 
inglez commetteu erros e senões, quando abo!l'dou certas questões de ordem 
social, aprecian-do falsam ente o •que occorrera em certos e determinados 
paizes de sua sympathia ou de sua antipathia. 

E se m e referi, como devia, ao caso que occocreu commigo, em 1914 e 
que, a ntes. não havia traZ!~do ao recinto do Senado, para que se não dissesse 
que eu queria co'brir-me de gloria, pots que, até então, tinha estado em 
silencio , foi para mostrar a . . S. Ex. qu e eu sem,pre seguira .um caminho 
m uito cli-f-ferente ; foi para mostrar aos meus >concidadãos que ja mais mal-
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sinei 0 meu paiZJ, que jamais concorrera para deslustrar o seu no-me·, acober-
tando-me com opiniões alienígenas; foi para mostrar que é dever nosso, 
imperioso, trabalhar ef<ficazmente pelo nosso bom nome, pela nossa boa r epu-
tação, p orque só assim poderemos ter p rogresso eff iciente e porque só assim 
poderemos estar na vangua rda das nações civilizadas e no conviv,:o de todas 
e !las . 

Fiz essa refe1~encia com o maximo prazer . E esse facto é conhecido das 
per soas da minha intimidade e especialmente do · honrado Senador pelo Ama-
zonas, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. .Senador Sy!verio Nery, e, 
a,inda, da nossa cha n cellaria, ponque, si me não engano, elle foi devidrumente 
commtmicado peic ncEso enca.rregado de nego cios, Dr. Alfredo de Moraes 
Gomes Ferreira . E i~&o que occorrera, se pa.ssou na minha plena juventude, 
poque num:a p·ll'de me conter, e jamais me conterei contra as injustiças de 
qual•quer o~·dem e, especialmente, contra esse máo veso de a lguns brasileiros, 
sobretudo quando se acham em terreno oPposto ás s-ituações politicas e aos 
governos, contra esse mão veso, r epito, de inju riar , calumniar e procurar 
envergonhar a nossa cultura perante o estrangeiro. (Pa1tsa) . 

.Cinco, .Sr. Pr-esidente, são os consideranda do r equisitorio do honrado 
l'&presentante d a Bahia, q u e os estac'beleceu em fôrma de premissas ou so-
rites pa ra fundamentar a sua pretenção. 

Não possuindo a riqueza voca,bularia de S. Ex. , limito-me, pa ra just! -
ticar o meu voto, a ofd'erecer apenas t r es consideranda, e, para isso, peço 
1.escu1] as a S. Ex. , a quem felicito por completar m a is uma primavera no 
florido jardim da s ua existen cia . Mas o fe!Jic ito de coração, sincer a e Jeal-
ment~ . 

0 SR. MONIZ SODRÉ: - Muito obrigado. 
O .SR. LoPES GoNÇALVEs : - . .. por s-ympa thia pessoal e admiração aos 

seus dotes intellectuaes e elevada cultura . 
O SR. MoNIZ 1SODRÉ : - Agra deço, t ambem, a V . E x . 
O SR . LoPES GoNÇALVES: - E então direi: 

A ) Co:nsideramio •que ·Se acha m em plen o vigor os dispositivos 
15, 79 e 82 da Const:tuição e ' bem assim os precei tos dos arts. 226,. 
·230 e 231 do Godigo P enal, p ro vita civium. proque unive1·sa 1·ep•u.blica, 
sem distincção de governistas e opposicionistas, bahiano, maranbense, 
sergip ano e amazonen-se ou qualquer outro d'ilbo e habita nte do Bra-
·Sil, na cional a u estrangeiro; 

B) Consi'<ierando que o Poder Judicia rio no pa iz é uma r eali-
dade e funcciona regulal'mente, por seus orgãos comrpetentes e que 
o departamento policial se acha confiado a fu nccionarios cumprido-
res dos seus dever es, delega,dos, legalm ente, do Poder -Executivo, r e· 
presentado 1Jelo patrioti-smo do benemel'ito Sr. Presidente da Repu-
blica; 

C) .Considerando que é f uncção primordial da civilização p unir· 
os criminosos, responsa'bilizar, com o imperio da lec, desordeiros , re-
voltosos ou rebeldes, .qualquer qu e ~eja a classe ou categoria social 
a que pertençam, e que se.ria injustiÇa clamorosa proceder de modo· 
contrario : 

Voto contra a preten ção do nobre :Senador pela Bahia e estou 
certo -que a maioria conservadora do Senado, legalisi:.o'l. e or de.:ra, 
amante d as liberdades e garantias constitucionaes, defensora da paz, 
·el a s instituições e do respeito ás autoridades, sustentadora dos bons 
creditos do Bra sil, da nossa honra e da nossa cultm·a, negar-á, tam-
bem, o seu rupoio a esse requerimento, .i!lega l e improceden te., sem 
embar.~o das boa'S inten ções ·e elos elevados sen timentos do seu a utor, . 
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eminente e digno m€mbro desta Casa, brasileiro illustre, preclaro 
cultDr das letras :iuridicas e soCiaes. 

Tenho dito. (Mt~ito bern>· muito be1n . O orador é vivamente cumpri-
mentado); 

O S'r. Soares dos Santos (*) : - Sr. Pr€sidente, venho apenas justificar 
o voto que vou dar ao requerim€nto apr<esentado pelo honrado s-enador pela 
Bahia . 

naus foram o's argumentos em.pregados contra esse mesmD requerimento. 
Um delles é que não é regim•ental, outro , que não é c.ampativel com o re -
gimeD presidencial. 

Que o r equerimento é regimental, já demonstrou cabalm 'ente a attitude 
liberal de V. Ex., d·emonlstrada sempre nesta cadeh-a de Presidente do Se-
nado; que não é inconstitucional provam tambem os antecedentes do Con-
gresso Naciona1. 

Ainda ha pouco, Sr. Presidente, para fugir a outro.s cun1mentarios, a 
·camara dos Srs. neputados. l'ece'bendo uma denuncia rupresentada por um 
official preso preventivamente e que aind8. não ·foi denunciado e muito me-
no's pronunciadu, denuncia essa .contra o Sr. Presidente da Republica, pelo 
fa·cto de não ter sido esse official promovido, promoção que lhe competia 
por lei, a Camrura dos Deput.-cdo1s, demonstrando a sua auto'llomta e guiada 
pelo espirito do meu v·elho amigo, o eminente parlamenta;r Sr. Antonio 
Carlos, permittiu o gesto do Presi-dente claquella Casa nom:eanclo uma CDm-
missão para dar pa.recer sobre essa denuncia. 

·E nem se diga, po<r isso, q'Ll•e este p·roceclime·nto fog·e ao regimen Pl~E!s i 

rlencial. 
O SR. ARISTIDES RüCHA: - Não ha analogia nenhuma entre um caso e 

o outro. 
O SR. SoARElS oos SANTOS: - V . Ex. sempre diz que não ha analogia. 

Ainda ha pouoo· V. Ex. disse ·que o Presidente da Rep.ubUca, pela lettra 
expressa da Constituição, só depois de tenmitnaclo o e'strudo ele sitio, é qne 
deve dar conhecimento ao Congo·essü elas m<ldidas. exceJpcionaes em})regadas . 

iO SR.I ARISTIDES RoCHA: - Qu'em d·iz isso não sou eu; assim resolveu o 
Senado, em um pro:jecto que remetteu á Camara dos De.pu tados. 

O SR. .SoAREls Dos SANTOS : - S.r. Presidente, por certo q u e a 
seria muito mais facil de resol>Ve'l· s-i rfOtsse' cumprido a art. 80·, § 
Constituição da Rerpub1ica. 

questão 
·3°, da 

Diz, com effeito, este artigo que, logo que se reunir o Congresso, o 
Presidente da RepubUca. motivando-as, dará conhecimento ao :Congresso 
das medidas de excepção .que houverem s-ido tomadas duramte o estado de 
sitio . 

l)ra, Sr. Presidente, si a relação dos presos milit-ares e oivi's tive·sse sido 
trazida ao conhecimento do Congresso, sem duvida nenhuma a situacão terb . 
sido muito mocli\ficada. O re·quer.imento ·dn nolbre ·Senador pela Bahia d'eixa 
pelu menos transparecer que os presos, que .estão sob a vigilancia da Po-
licia, soffrem . . Mas quando ~;e faz uma denuncia não é ao Presidente que· 
se accusa. O § 4° do art. 80 diz que as autoridades que tenham ordenado 
taes medidas re~ressivas,. são· 1.·esponsaveis pelos abusos commetticlos. 

Po·deria ainda invoca.r antecedentes como o celebre ca!so do "'Satell'He ". 
cujo commandante da escolta era accusado . O Senado da Repu:blica ouviu 
as accusações que a esse res1)eito foram levantadas neste recinto p elo Se-
nador Ruy Bal'bosa e as declarações categoricas do Senador Urbano S :om -
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tos, retirando toda a respo.nsabilidade do 
incidente, declarrundo que os accusadQ~ 

punidos de accôrdo com a lei. 

Sr. Presi<rente da R epublica, no. 
da:quelles crimes haviam de ser 

Não é demruis, quando não se cumpre a lei, q.ue uma commissão parla-
mentar procure investigar, se·m desrespeitar a auto.no·mia do Senado, o que 
ha de verdade nessas accusações levantadas. 

Eu não accuso, já o disse, os facto's occorridos nos presidias militares, 
mas o certo já é ·que, ao contrario do que affirm-ou o honrado r epresentante 
por Minas Geraes, não ficou provado que a s · accusações levantadas por· 
presos de cer.ta .representação social, cujas assignaturas devemos re~.peitar, 
n ão fossem verdadeiras; a ellas oppuzeram a palavra d-os funccionario 
accu sados, de maneira q.ue a duvida de que esses factos lamentavers se 
deram ficou de pé. 

Sr. Presi;de.nte, eu tenho um ponto de vista muito especial no modo de 
en~arar os problemas que dependem do meu voto nesta Casa . Nunca sub-
metti a minha opinião a rest!'icções pessoaes por interesses outros. 

O que está de pé neste momento é justamente a vida constitucional da 
Nação. 

O que devemos procurar sa tisfazer é que sejam cumpridos os textos 
CO'!lstüucionaes e o Congresso Nacional tenha a exacta comprehensão do 
que se está passando e das medidas excepcionaes e vexatorias que são im-
postas áquelles que cabem no desagrado das auto·ridades. 

Não manifesto neste moment-o nenhuma desconfiança aos actuaes de-
tendores do poder. Ten'ho mesmo, Sr. Presidente, uma certa confiança no. 
·caracter do actua l Sr. Minisüo do Interio·r. Grei-o que de S. Ex. não par-
tirão medi>das que nos envergonhem. .Mas é preciso distinguir, como já foi 
dito, Sr. Presidente, entre as medida·s policiaes aqueUas que nos teem sido 
impostas, deante das quaes periga a liberdade individual. 

V. Ex., JSr. Presidente, srube, sabe 0 paiz, não ig noram os meus collegas 
que hoje não ha mais autoridades militares; que os o.fficiaes do Exercito· 
são presos como medidas .policiaes, sem nenhum respeito ã;s suas patentes . 

!E' preciso a ca'bar .com esses regjmen de decla rações, que está com•promet-
tendo o credito da RepubJ.ica. 

ID' contra isso que nós nos levantamos, pedindo que, de uma vez para sem-. 
pre, sejam respeitados as fardas e os desígnios dos que teem uma autori-dade 
militar. 

Disse o honrado Senador por !\finas Geraes, cujo nome declino com a 
ma.ior attenção, que a,q.uelles que, no mo•mento, estão envolvidos no movi-
mento revolucionaria, movimento que reprovo, como sem.pre reprovei, não 
são dignos de merecer o nome de 1Jatrio1:as, por<que estão desho·nrando a fa rda 
q·ue vestem . 

D eshonrando a farda que vestem por que? 
Porventura o's que em tempos anteriores se envolveram em nwvimentos 

revolucionarias perderam a qualidade de cid·adãos brasileiros? 
Perguntarei eu a S. Ex., em aparte muito significativo; que valor dá 

S. Ex : á ·autoridade moral do Almirante Saldanha da Gama, cuja merrioria; 
ainda h oje constitue o ídolo da Marinha Nacional? A' de Wand·enkolk? A' 
de Alexandrino de Alencar, este, homem valente, que a inda a.gora poz a 
sua qualidade de militar em defesa d-o paiz? 

O SR. BUENo BRAJ\'11:.\Ão: - Eu não me referi aos revolucionarias pas-
sados . 

O SR. SoARES DOS SANToS: - Sr . Presidente, declarei sohranceiramente 
ao Senado, sem receio das objurgatorias do nobre Senador, que os officiae's 
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do Exercito e nvolvidos, in;f'elizmente, no m ovimento revolucionaria, teem 
honra e dignidade. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - São revoltosos. 
o SR. MIGUEL DEJ CARVALHo: - P erante a Constituição tanto vale a 

farda como o frack . Somo·s todos eg•uaes. 
o SR. SoARES DOS ·SANTOS: - Vou responder ao nobre Senador pelo Es-

tado do Rio. 
s . Ex. é dos que condemnarn o movimento revoluciona.rio, porque sa -

quearam, porque são bandidos, pm·que mataram. (Pausa) . 
Si todos os governadores do's Estanos houv essem procedido como pro-

cedeu o honrado Governador do Estado do Rio de Janeiro, o meu digno 
amigo, Sr . Feliciano Sodre, homem de reputação republicana illibada, que, 
logo após os factos praticados pela sua policia no Estado ne S. Paulo, 
mandou abrir inquerito, do qual ·res•ultou a expulsão de soldados da Força 
Publica desse Estado, como indignos de a ella pertencer, a muitas conclu-
sões poderiamo's chegar. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - Cumpriu com o seu dever . Desde que· 
fossem saqueadores militares ou •paizanos, deveriam ser pu nidos. 

o •SR. BUENO ,BRAND:Ãlo: - V. Ex. está dizendo que ha militares que 
deshonram a farda . 

O SR . SoARES DOS SANTOS: - Os que deshonram a farda deviam ser apon-
tados por S. Ex. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - Sã o todos aquelles·, cujos fei t os os a po11-
tam á execração publica. 

O SR. SoARES Dos SANTos: - Eu digo a S. Ex. que nenhum official do 
Exercito, dos que estão á frente das ;forças, - não distinguindo entre as 
revolucionarias e as ;fo·rças governamentaes, não nistinguindo entr e os offi-
ciaes do Exercito que commandam todas essas forças - são incapazes de 
consentirem nos crimes apontados pelo nobre Senador. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - V . Ex. responde ao no·bre Senador pela Ba-
hia, que apontou a pratica de crimes por .parte dos militares. 

O SR. Mol\rrz SoDRÊ: - Depois V . Ex . se queixa das minhas respostas. 
O SR. BUENO BRANDÃO: Eu não me queixo de cousa nenhuma. 
O 'SR. MoNrz SoDRÊ: - Os discursos de V. Ex. são sermões de lagrimas 

em lamentações contiuas. 
O '8-R. BUENo BRANDÃO: - V. Ex. accusou m-i-litares da pratica de· 

crimes. 
O SR. SoARES DOS SANTos: - Sr . Pre'sidente, precisamos não estar divi-

dindo as nossas opiniões a esse respeito; precisamos seguir um caminho· 
certo, porque diss·o resultará a paz futu ra na nossa patria, como todos dese-
jamos . Em vez de objurgatorias, en1 vez de condem.narmos o's que e r rara.m, . 
nós o que devemos é levantar o nível moral do paiz, evitando maiores m ales 
do que os que nos opprimem no presente. Eu disse que era contra os factos ·. 
lamentaveis da politica. factos lamentaveis sobre os quaes não deixo de re-
conhecer a responsabilidade co honrado Chefe ne P olicia; mas de--
claro tambem que S. Ex. não tem tido ·a iniciativa de certos factos que 
nos enchem de pavor e de tristeza. Ailii está a occurrencia deplorave1, p a ra 
a qual chamo a attençlio do nobre Senador por Minas Gera es, dessa se -
nhora, filha de . um h_onrado ex-Sena dor da R epublica, mettida em um x a -
drez, depo-is do seu esposo ter sido preso. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - Não a:poiaclo. ::-;Tão está no xa drez ; m a s em_ 
sala liV'l'e e recebendo o melhor tratamento. 

O SR . SoARES Dos S'ANTos: - Si não está, esteve. 
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Como mu~her e oo-mo mãe, arrar.-.cada ao carinho dos seus f.Hhos, devia 
.. merece~· mu·ito mais consideraçãc da:quelles que governam, porque não é 
do esforço, pouco efficiente de uma mulher, que póde resultar perigo para 
as instituições. Trwta-se de uma filha de um ex-Senador da Rep.ublica, neta 
do Barão de São Borja , um iUustre nome, feito na guerra., e que mereceu 
esse titulo nobiUarchico, graças ao seu p-atriotismo e ao sangue derramado 

.em defesa do Brasil. 
Ainda agora tive a nottcia de que as forças que marcha m no interior do 

Paraná, f<Jr ças victoriosas, são accusadas de factos de ordem desagradavel, 
de factos .que devül>m compungir, e que all1 se passaram, os quaes não fo-
ram commettidos pelas forças regulares, pelas institucionaes· d (} ·Exercito 
Brasileiro . Em tudo isstY, ,havemos de vêr que, muitas vezes, o ·Sr. Presiden-
te da Repu'bUca tem si-d'o iHaqueado em sua bõa f~. Houvesse uma ctYnver-
gencia de esforÇ<Js e p oderíamos cheg.a•r a resultados mats !favoraveis, de 
modo a manter ,bem elevado o esptrito Uberal que <nos de<Yee gu-iar na con-
quista dos nossos id·éaes repulblicano•s. 

O SR. LoPEs GoNÇALVES : - O Chefe da Nação está sempre vi•gilante. 
O SR. >SOAREIS Dos SANTos: - Exemplo disso, já mostrei outro dia. 
O SR. LoPES GoNÇALVES : ·- O Chefe da Nação •está bem ao par de todos 

.o's factos em relação ás nossas forças expedicionaria.s. 
O SR. SoAREs DOS SANTOS: - Sr. Presidente, a min'ha memoria. é mais 

.feliz do que .pensa o n-oore 1Senador •por Ser>gipe. 
Outro ilia, já lembrei o prupel que representam as fo-r ças que, de Sergipe, 

vieram, pa;ra d&ender a R epublica . 
O que succedeu .co·m essas fo-rças a muitas outras aconteceu, de modo 

que nós não podemos contar com a efficienci-a desses· contingentes de pa-
triotismo nacional. 

Como quer que 'seja, Sr. Presidente, ainda ha pouco tro-uxeram ao meu 
conhecimento uma cançã'O, .que os batalhadores que pa rtiram em defesa de 
um idéal, que não digo revolucionarias para não molestar os n~bres Sena-
dores, aquelles m esmos que defendem a a1.1to-ridade constituída, canção que 
revela o espírito de concordia que ·ha em toda a pa rte e que .só não se re-
flecte na Capital da Republica. 

Permitta-me V. Ex. , Sr. Presidente, que eu a leia desta tribuna. Ella 
f oi .cantad'a pelos soldados da diovisãtY Rondon, desse hertYtco Generllil cujos 
feitos e cujo valor não n ego, ao· lado de outros tanttYs, como os Generaes 
Coutinho, Nestor (Passos, e outros, os quaes permittiam qu.e os soldados a 
.eantassem . 

Eil-a: 
Muito alegre e prasente iro, 
"Mostre aos homens deste so lo brasileiro, 
Que nós temos coração. 
E . di:gam fuquelles que governam nossa terra, 
Desde o mar até a .ser.ra, 
Que todo·s somos irmãos . " 

0 SR. MIGUEL DEl CARVALHO: - Nós somos irmãos para a,panha,r . (Ri!KI ) . 
O Sn. SoARES oos SANTOS : - Como vêem, nesses versos a lcandorados se 

-reflecte, pa lpita e geme o coração do Brasil. 
Eram estas, .Sr. Presidente, as razões que eu tiruha para v.ota.r favoravel-

mente a:o requerimento do nobre SenaJdor pela Bahia . A unica obdecção que 
apresento contra elle, porque o julgo constit<Ucional, perd'e itamente regimen-
tal e opportuno, dea-nte do esqtHlCimento do Executivo quanto á responsa-
bHidade que cabe ao Go·ngress'O no a;ctual momento político, é que. desejaria 
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simplesmente que o nobre Senador pela Bahia o restringis!se, que ao .envez 
de failar em tres membros, amigos do Governo, empregasse a expressão 
uma Commissão parlamentar de cinco membros designados pela honradez e 
espírito no·bre e elEWado de V. Êx., Sr. P·res~dente. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: -De pleno accordo. 
O ISR . . SoAREls Dos !SANTos: - Muito folgo em saber que o meu illustre 

amigo está. de accôrdo. 
Assim, Sr. Presidente, peço a V. Ex. que faça votar o requerimento 

com a exdu.são das palavras: ":Sendo tres dos m •ais dedicados amigos do 
GiYver.no." 

O Sr. Presidente: - V. Ex. enviará uma emenda, consubstanciando o 
seu pensamento. 

Continúa em discussão o requerimento. (Pa1bSa). 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão. (Pa1bSa). 
Está encerraida . 
O Senador Soa,re.s dos Santos pede que o requerimento do 1Senador Moniz 

Sodré seja votado com .exclusão das palavras "sendo tres dos mais dedicados 
.amigos do Governo." 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordmn): - Sr. Presidente, tratando-se de 
a~sumpto da mai's alta intportancia, requeiro a V. Ex. que consulte o Se-
nado sobre se consente em que a votação do requer·imento seja nominal. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Sena.do•r .A:ntonio \l.\1Q'ndz requer que a vo-
tação do requerimento seja :feita p elo proces-so nominal. 

Os Sena;dores que aJpprovam o requerimento queiram levantar-se. 
{Pausa) . 

Approvado. 
O requerimento que vai ser votado fi.ca ass-im redigido: 

"Que seja nomeada pelo p .residente do Senado uma commissão 
de -cinco membros Senadores da Republica, a;fim de examinarem a 
situação dos nossos presos po!Hicos, quanto ao modo por que estão 
sendo trata<Los pelas autoridades policiaes, a cuja guarda e vlg-i-
lancia elles estão confiados. " 

Vae ser feita a chamada. 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com a deliberação do Senado, vou 
mandar proceder á chamada. 

·Procedendo-se á ch amada responderam - sim - os ISrs. Ba11bosa Lima 
Lauro Sodré, Benjamin Banroso, Gonçalo Rollemberg, Antonio Moniz, Mo-
niz Sodré, e Soares dos Santos (7), e - não - a.s S'l's. A . Azeredo, Men-
donça Martins, Silverio Nery, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Costa Rodri-
.gues, Antonino F1reire, Thomaz Rodrigues, Ferreira Chaves, J oão Lyu·a, 
Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Fernaruies Lima, Euzebio 
de Andrade, Lopes Gonçalves, Pedro Lago, Bernardino M<mteiro, Mi.guel de 
Carvalho, Mendes Tava.re's, Bueno Brandão, Bueno de Pa.iva, Antonio Carlos, 
José Murti..nho, Luiz AdoJ.pho, Herme'negild0 de M-oraes, Carlos Cava~canti, 
.Generoso Manques, Vida! Ramo-s, VeSIPucio de AbrEm e Carlos Barbosa (32). 

'O Sr. A. Azeredo: - Desejava justificar o meu vot-o. 
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O Sr. Presidente: - V. Ex. poder-á. fazel-o depois de a nnunciada a 
votação. 

Votaram ·contra o requerimento 32 Srs . Senadores e a favor 7 
O requerimento foi rejeitado. 

O Sr. A. Azeredo (*) (pela ordem) : - J;,amento ter chegado depois d~ 
encerrada a discussão do requerimento, não porqu e o meu voto fosse outro . 
As razões, porém que m e levaram a isto foi porque o requerimento ap·resen-
tado pelo nobre Senador pela Bwhia não podia m erecer o voto do Senado 
porquanto S. E x., no seu r equ er·imento, tinha o p ensam ento de fazer ~ 
Mesa nomear tres membros da ma ioria e dous da minoria; uma insinuação, 
portanto, pa ra que a Mesa assim procedesse. 

O SR. SoAREs DOS SANTos: - Mas não foi i'sso que o Senado votou. o 
requerimento foi em endado. 

O SR. MoNIZ 'SoDRÉ: - Qual fo i a insinuação que V. Ex. notou? 
A SR. A. AZEREDO: - A de fazer com que a m ino·ria se r epresentasse 

por dous membTOS·, de modo que a Mesa . não tinha liberdade de fwzer a 
nomeação dos cinco membros lembr!lldos por V. Ex. · 

Mlas outra razão, e esta é a pr.incipal: o re'querimento apresentado pelo 
nobre Senador não podi·a ter o wpoio do Senado, por que, si esta Casa tivesse 
de fazer a nomeação de cinco memb-ros para proceder a inqueritos policiaes, 
teria .sabido das normas estabelecidas pela Constituição da R epublica. 

O SR . JosÉ MURTINHo: - Muito bem. 
O SR. A. AZEVEDO: - . .. intervindo em questões que dizem respeito 

sómente ao Poder Executivo. 
O SR. MONIZ SoDRÉ: - Já respondi a este ponto cabalmente. 
O SR. A. AzEJREDo: - Creio que V. Ex. não tem razão. O n osso re-

gimen, que é presidenc-ia, n ão poderá admittir a intervenção do Poder Le-
gislativo diante do Poder Judiciario . 

0 SR. SOARES DOS SANTOS: - I sto·, em situação normal. 
O SR. A. AzER.Eft>o: - Perdõe-me o nobre Senador. 
O SR. LoPES GoNÇALVES: - Mas o Poder Judiciario continúa funccio-

na ndo. 
O SR . BuENo BRANDÃo: - E o Senado está funccionando em situação 

normalissima. 
O SR. A. AZEREDo: - Sr. Pr.eside-nte, sendo o Senado, pelo nosso pacto 

fundamental, o juiz do Presidente da Republica, não pôde fazer inqueritos 
policiaes, senão depois que houver sido dada a denuncia, que não caberia 
ao Senado, ma.s á Camara dos Deputados . Como juizes, não podemos absolu-
tamente intervir nem preljulgar casos como estes que interessam exclusiva-
mente á P olicia. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Não havia p.rejul.gamento . 
o .SR. BuENo BRANDÃO: - O Senado nunca foi juiz preparador . 

· O SR. MoNIZ .SoDRÉ: - V . Ex. poderia collocar a ·questão neste terreno: 
achar que o Senado deveria acceitar o requerimento porque ia de encontrtf 
ao compromisso de honra assumido, em nome do Governo, pelo Sr. Bueno 
Brandão. 

O SR. BuENo BRANDÃO : - Os compromissos que assumi foram curo· 
pridos. · 

O SR. A. AZEREDo: - Os con:promissos assumidos pelo Senador por 111!-

(!*) Não foi revisto pelo orador. 
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nas ·Q€raes são aquelles que o Governo ·póde demoostrar em relação á si~ 
tuação em qu e se acham os presos politicos. 

Si o requerimento fosse de informações. · . . 
O SR. BuENo BRANDÃo: - O Senado acaba de responder ao nobre Se-

nador pela Bruhia. O voto do ·Senado é muito significativo. 
O SR. A. AZEll!ElDO: - • . • .ao Governo, pa!fo que nos mandasse dizer qual 

a situação dos presos po!iticos, si e lles estão ··ou não ·presos de accordo com 
0 que estabelece a nossa Constituição, então, sim o Senado devia votal-0 e 
não podia recusar o pedido do nobre .Senador para que o ·Poder Executivo 
nos informasse quai a situação. desses presos polttlcos. 

Mas não foi isto o que o nobre Senador fez, e admittindo que sejam ve.r-
dadelro5 os !factos por S. Ex . narra dos, não compete ao Senado estabelecer 
inquer1tos po!iciaes para saber qual a situação desses homens que se ai:t.em 
victimas do Go-verno. 

Si ofosse um requerimento de informações, estou certo que o Senado n ão 
recusaria o seu voto, porque é dever seu saber se o Governo· está, ou não 
cumprindo a Constituição. Tal qual, ,porém, o n obre Senador o ap•resentou, 
pretendendo que o Senado proceda a inqueritos a respeito dos presos que 
se acham á disposição da Policia, ·elle mão ·podia merecer, como não me-
receu, a nossa ap·pr<Jvação. 

Eram essas, Sr. Presidente, as razões que me levaram á justificação do 
meu v<Jto. (Muito bem) . 

O Sr. Presidente : - Passa-se a 

ORJDEM DO DIA 

Tem a. palavra o Sr. Mo.n1z Sodré, para uma expllcaçao pessoal. 
O Sr. Moniz Sodré (* J (para U?fHL expUoação wssoal): - Sr. !Presi-

dente, era meu propos!to não abusar da attenção do Senado nesta sessão, 
pois o assumpto deve estar plenamente elucidado e não quiz adiar a solu-
ção do meu requerimento; mas as palavras do meu eminente amigo· senador 
por Matro Grosso me forçam a algurr:as comsiderações necessarla·s, posto 
que rapidas. 

Devo accentuar ao Senado que em minha consclencla a approvaç1io deste 
requerimento se impunha como dever· supremo para o Senado e para o Go-
verno. Dever de consciencia pa,ra o Senado, porque n6s temos o dever inillu-
divel de attender a todos os reclamos de justiça, a ;toaos os clamores q11e 
do fuQ'ldo das masmorras nos enviam as infelizes victimas indefesas das bru-
talidades, d'as torturas offic1aes, contra o·s da !orça, nas expressões de s ua 
rr.aior iniqu idade. Dever de honra para o Govern o, na acceitaçã0 desse r e-· 
querimento, porque mais do que outrem está o Chefe -da Nação en volvido 
nesta questão e tendo se -compromettido solemnementt'J a abrir rigorosa :!!J'n-
dicancla sobre os !factos que constituíram as nossas accusações, a sua un1ca 
defesa estaria em facultar todos os meios á plena elucidaçã.o da verdade. Do 
mandra que .cabe a n6s todos o direito. i:ndiscutivel de affirmar que a appro-
vação do requerimento dado ,pela maioria desta Casa ·seria uma manifesta 
confiança na !.nnocenc!a do Governo; a recusa (lo requerimento e uma con -
fissão inilludivel de que os a.ttentados monstruosos aqui assignalados são de 
todo en:. todo verdadeiros. Para perm anecerem occu!tos é mistér envolvei-os 

(*) Não foi' revisto pelo orador . 
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nesse ma nto tenebroso de m<ysterio e de sigilo, impedindo-se, IDJesmo, que 
un:a comlmssão IPa;rlamentar composta de amigos dos mais intimo:; d{) Gov~r
no possam desvendar todos esses horrores que constituem as scenas mons-
truosas que tanto aviLtam o Brasil. 

O SR. A. AZEREDo: -Não apoiado. 
O SR. LoPElS . GoNÇALV~: -- Requeira o inquerlto a. autor!d.ad.e comp"-

tentt:J. 
O Sa. Mo:rnz Soorul:: - Er~Lm essa:l as ·palavras que e:u precisava dizer 

par&. ficar accentuado que a rejeição pelo Senado deste requerimenr,o ~ a. 
confissão plena que o Senado nos dá e offerece á Nação da a·bsoluta. rea!l-
dade das accusações que !fizemos contra o Chefe da Nação, Tenho dito. 

O SR. ANTONio ;MAssA: - if<.l' que o •Senado entenaeu nào dever .;,e lm-
mlscutr n~ ttttrlbu!çõe8 ;..ollciat:,, 

.SESSÃO DE 2 DE JULHO 

O Sr. Barbosa Lima: - Sr. Presidente, assenta;da, como es~, no con-
selho dos semi..ode uses da REl!Publica, a outorga de uma nova carta constitu-
dona.'l. a ser doada ao .povo brasilei·ro , na TConstanda de uma •lon ga noite de 
estado de sitio, não sem levatlo lá. conta de demasia, no exeroicio do mandato 
parla mentar, abalançar-se um brasileiro, representando um pequeno .r.ecanto 
da patria, não de todo coberto pelo estaldo de sitio, a iniciar as suas consi-
derações solbre o delicado e tormentoso thema, que é a remodelação da 
Constituição politr.ca da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

!Sou dos que entendem, não de hoje, que não pequenas modi!ficações pre-
cisariam ser introduzidas no texto da Carta de 24 de Fevereiro de 18>91, no 
sentido da melhor adaptação desse estatuto ás e.xi-gencias e ás necessidades 
da evolução ;polttica e, em consequenoia desta, da evolução social da com-
mun:hão brasileira. 

Tenho mesmo a. minha assignatura comprome.ttida em manifesto formu-
lado sob a alta inspiração da sabedoria e da experiencia do egregio Ruy 
Barbosa, ins·pirador ;p:n!ncipal do projecto do Governo Provisorio sob o qual 
foi calcada a Constituição de 24 de Fevereiro. 

Nesse manifesto do P a rtido Liberal alvitmmos, nós, os que empenha-
va;mos na campanha civi-ldsta, varias modificações, que a nosso ver deveriam 
ser pelo processo previsto no art . i9 0, da Constituição em vigor, introduzidas 
nesse estatuto. Mas si assim pensa vamos, Sr. Presid·ente, não podíamos ima· 
gi!laii' que esse delicado trabalho de remodelação das condições dentro das 
quaes deveria de então por deante se mover o legislw·or ordinario, que esst 
tra;balho se pudesse e!ffectua.r sem a colla;boração continua, vigilante, cons· 
ciente da opin~ão d e todos quantos no Brasil, fóra do Congresso Nacional, 
pelos m eios normaes de discussão, entendessem trazer o seu contingente, o 
concurso da sua expe.ri·encia pessoal para a obra ma;gna da reconstrucção do 
estatuto fundamental da IRepublica. 

!Não nos poderia passar p·ela :idéa a eventualidade de uma nova Consti· 
tuição decretada e m estado de sitio. 

V. Ex., Sr. Presidente, convim commtg.a e o JSenaxl.o penso não di~
cordarã., de que fóra desta assembléa, que é o Congresso' Nacio~al, vivem 
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dezenas S€não centenas de brasileiros não investidos do mandato parlamentar, 
mas cujas luzes, cujo saber, nós não podemos nem devemos querer dispensar. 

Tão pouco poderíamos pretender que e&sa collaboração houv.esse de ser 
dada dentro dos Limites pr.év iamente traçados pelo Poder Executivo por meio 
dessa magistratu·ra anachronica, exhumada dos tem'POS anteriores á revolução 
franceza, que S€ chama a censwra poViloial, exercida so'bre todos os orgãos de 
publicidade, assi.gnalando os limites dentre os quaes cada um terá de ex-
primir o seu modo de senti·r e a sua maneira de pensar, com as devidas 
cautelas para não incorrer nG delicto de lesa-magestade, outra escandalosa 
velharia desenterrada dos tempos do. absolu tismo·, através da nefanda lei de 
Jmprensa. 

V. Ex., Sr. Pre»:'<lente, e o Senado não terão esquecido em que am-
biente se travaram .c;>s de'bates da Assembléa Constituinte de 1891. O govern-:> 
dictatorial teve, desde os primeiros dias de f·unccionament.o da;qúella Assem-
bléa, os seus pooeres delimitados por meio de uma moção approvada pela 
Assembléa Constituinte, avocando a si o exerci-mo da soberania nacional e 
devolvendo·-o, d epo-is das necessarias· restricções, ao Governo Proviso'I'"io, du-
rante a ph:ase de elaboração do estatuto, que veiu a ser a Carta Co.nst!tu-
cional de 24 de iFeverei·ro . 

Sr. Presidente, é conhecido na nossa historda o melindre da a lma brasi-
leira, a &usceptibilidade das mentalidades aJCtivas que se reputar:am no di-
reito de collaborar na obra legis lativa de sua patria, do nosso Brasil. Reunida 
a Assembléa Constituinte, cuja convocação foi devida ás ins'Pirações sabias 
do incomparavel José Bonifaci-o, a primeira ass·embléa que havia de limitar 
as attri'buições do monarcha e traçar a orbita de a;cção dos varios poderes 
políticos, entrou a funccionar illun'!>:na:da pelas fulgurações do genio de An-
tonio Carlos, es-clarecida pela cultura dos g.rand.es brasiie.iros, que foram 
então os iJ.II[ontezuma, os Jos.é .Lino Coutinho e outros tantos. 

Não tal'dou ~e os p!"o-homens da nacionalidade 'brasileira, na;quella 
hora, .se vissem acoimados pela ri.mprensa me·rcenaria, de de.magogos, que 
tendiam 'Para uma obra revolucionaria, naquillo em que contrariavam o.s pen-
dores immanentes do absolutismo. obsti.nado, e os brasileiros foram surpre-
hendidos, ·na manhã de 12 de Novembro de 1823, com a dissolução da Assem-
bMa Constituinte, dnspirada nos corrilhos e nas alcovas, onde reinavam os 
validos e as favoritas de D. Pedro [. 

A char·rúa Luconia, em detestaveis condições de .navegabilidade, aco·lheu 
a seu ·bordo, desterrados para o velho. continente, sinão talvez confiados a 
um desalmado piloto, incumbido de fa.zer perecer, em um naufragio simu-
lado, os g.Jo·riGSOs Andradas e os seus leaes correligionarios , 

!Mas, o oque é de rememorar nesta ·hora foi a onda de civismo que, para 
logo, agitou a sociedade brasileira. 

Em S. Paulo, como no lendario Pernambuco, os patr1io.tas ergueram-se, 
armas em mão, para protestar contra a outorga de uma carta constitucional, 
enümdondo que estavam no seu direito de não querer dever a uma doação 
aquillo que havia de ser uma conquista. 

Pela voz de !frei JoaJquim do Amor Divino Caneca fizeram-se sentir, na 
cidade do Recife, ecoando nas prov.:ncias que formavam a Confede~·ação do 
Equador, :pela VO'l'l, entre outros, .do padre Gonçalo Morroró no Ceará os 
protestos contra a dissolução da Assemblléa Constituinte, contra a decreta-
ção de urna carta constitucional, contra a volta ao regimen absolutista e a 
creação artif·icial de um amlbiente, no seio do qu:a:l a collaboração efiiciente 
de todos os bra·sileiros tornava-se uma burla. 

Como é que, cem annos depois, poucos dias após a celebração do cente-
na?o da Confederação do :IDquador, nós nos deixamos arrastar para qu~ 
haJam de preponderar, não as tradições !iberrimas, de que foram orgãos in· 
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comparavei·s os Andradas, não as a;spirações nobilíssimas de · que foa m repre-
sentantes o.s Canecas e os· Morrorós, os Rateclid's e os· Metrowichs, mas, d& 
pref erencia , para os processos que consegu.!am vingar em 25 de Março de. 
1825, pre.cisamente no a nno c ujo centenario parece •que queremos, 'POr esta 
coincidencia consciente, meinorar e ·assignalar, desandai-os, por uma fôrma 
de surprehender aos melhores sociologos, os cem annos de conquistas li-
beraes, que andamos escrevendo na historia. da patria ·brasileira? 

Como é que ·preferumos â;quellas manifestaçõe.s memoraveis de civil'lm() 
vig'ila nte, por parte da conectividade bra;sileira a resignação de agora, e nos 
entregamos á elwboração, quasi cla;ndestina , apenas consentida dentro de 
limites tra çwdos .pela g e.nerosida d e dos governantes? Como ê que emprehende' 
mos, por essa forma anachronica, a obra formidavel de rea;daJlpta çã o necessa-
ria do nosso Estatuto Cons1JitucionaJ,. não já ás ·ex igencias doutrinarias dOI 
abstra cto ponto. de vis ta philo sophico, das pre dilecções, dos ideaes daquelles 
que sonha m com uma s ociedade de escol, m as n a hora mundia l em que es-
tamos vivendo, em communhão cada vez mais formidaveJ.mente estreita, com 
todos os povos civm zados , a obra diff.icillima d e !reada p tação da n ossa legis-
lação ba si·ca, esquecendo a s solicitações , ca da v ez mais poderosas , do am-
biente economico, e , conseguintemente, das condições financeiras, que. traçam 
a grande moldura, dentro da qua l se h ã o. de enquadrar as outras manifes-
taç ões d a a ctivdd a de individua l e conectiva da alma bra sileira? 

Eu !aço sinceramente jus tiça a os pro positos !Patrioticos com q.ue se es-
forçam os responsaveis pelas cousas pu'blica s nes ta hora brasileira no sen-
tido de ac comm'odar a nossa legislação· fundamenta;! fu; exige.ncias do noss() 
momento historico, á.s imposições· dos pro!blemas que nos são peculiares, e 
que veem subvertendo a normalida,de da nossa vida conectiva e que ameaça 
a propria integridade da :Pa tria Brasileira, a sua indivisibilidade, as suas tra-
dicionaes condições de vida ve getativa . E qua ndo o.utras· provas n ã o tivesse-
mos a liêm d a;quenas •que, pouco a pouco, dia a dia, tereiTios de enumerar desta 
tribuna, encontraríamos nas proprias revelações, officiosame nte concedidas 
a uma escassa luz de la mparina , a q ue se reduziram os orgãos de publicidade 
periodica, n as addições e em endas projectadas e apre ciadas em petit comité 
do Ca ttete para serem pos t a s no logar dos incisos co.rrespondentes da Carta 
que se diz actualmente em vigor entre nós. Desse documento, cuja a u then-
tic idade eu acceitania por amor da argumerrJ.tação, a titulo preca rio; desse 
documento vemos o quanto nós pre cisaríamos do concurso technico de ta n tas 
·autoridades, no commer cio, na industria, na lavoura, no to1-wrrv, nos círculos 
scie ntificos q.ue poderiam coU3iborar em obra de tamanha magnitude. 

!Sr. Presidente aos ouvidos de V. Ex . e s tarão. chegando todos os dias 
os cla mores, que se a voluma m cada vez mais, contr·a o phenomeno formida-
vel e a m eaçador que ê a ca r estia da vida, que sã o as difficuldades do viver, 
m esmo em uin teôr de e:x;is t encia o mais modesto. Os honrados Senadores 
compreh e.ndem a the oria, por a ssim dizer, victoriosa, pelo menos nos círculos 
ma;!s autorizal1m3, segundo a ,quwl esse acto alarmante, que se aprofunda e 
.se alarga no seio da so·cieda de brasileira, que •gera o mal estar e o descon-
tentame.nto tenebroso, caldo de cultura, no seio do qual se elabo.ram todas as 
revoltas; essa theoria em que pontid'ica, ·como um dos .seus mais autorizados 
;pala-dinos o integro ex-Ministro da Fazenda do Governo Wenceslau B raz, 
~oje o nosso eminente collega, cujo nome declino· com a ha;bitua;l sympa thia; 
- o Sr. Antonio Ca rlos .. . 

0 SR. ANTONIO ICARLos : - !Muito 'obrigado a V. Ex. 
O SR. BARBOSA ·LIMA: - . . . e s sa theoria que inscre ve nas responsabili-

dades do diluvio do .papel moeda , d o a viltament o da nossa m oeda, a super-
elevação dos preços, o desequilib rio nos mer cados e o phen om eno da vida cara . 

\Por outro la do, or.gãos dos m a!s insu speitos a ndam a ba t er na t ecla do 



-493-

infausto e desregrado p·roteccionismo aduaneiro que artificializou as condi-
.ções economicas da vida :brasileira, desvjando-a do curso natural, dos factores 
.antropog.eographicos '.que lhe são proprio.s; e que :é mais o .proteccionismo ta-
rifaria insensato, aggrava;do pelo papel-moeda emittido sem a desculpa de 
uma guerra externa que nos tivesse conduzido a situação analoga áquella em 
que se encontram as· potencias europ:êas . 

Nem um, nem outro vi que tivesse sido O'bjecto de cogitações nas re-
formas a lvitradas e aconselhadas pelos cardeaes, que vão dictar o Syl!abus 
da theologia política, victoriosa, provisoriamente victoriosa, transitoriamente 
victoriosa, na hora •que vamos, senão vivendo, vegetando, com o cambio a 
caminhar para as !formosas {Perspectivas em que ficaram a corôa austríaca 
e o rublo moscovita. 

Permanece encrustado na carta vigente constitucional, o artigo. que dá 
ao Congresso Nacional a competencia privativa - si é que elle alguma 
privativa tem ainda - de legislar sobre bancos de emissão e tributal-a ... 
e tributal-a. Tributar a emissão de bilhetes de banco. Não se fala ahi, 
como não se fala na prbjectada reforma, em estancar a fonte da nossa roi-
seria vegetativa, em cohibir de modo eflficaz a faculdade consentida aos Go-
vernos, no período ordinario da administração, dentro dos limites traçados 
pela Constituição, a faculdade oe emittir papel-moeda ou autorizar a emis-
são d'e papel-moeda, ou vor outra fôrma, de decretar o curso forçado pa ra 
os bilbetes, notas ou cedulas emittida.s com o poder liberatorio que se lhes 
outorga actu:tlmente, p'or um ba nco, hoje, mas, na linguagem da Carta de 24· 
de :Fevereiro, por diversos bancos. 

Tão pouco se cogita de pôr cobro aos maleficios do proteccionismo adua-
neiro, Incompossivel, incompatível, incongruente com a prO{Pria noção de 
Republica Federativa e ·Federação de Estados colligados, de cuja união me-
lhormente resultasse a defesa dos interesses communs, sem quebra das ·exi-
gencias regionaes. 

iPor isso, ISr. Presidente, revisionista no fundo, mais revisionista, mais 
fundamentalmente revisionista do <1_'Ue parece ser o projecto trazido ao co-
nhecimento do publico, e u entendia que, antes de chegarmos tumultuaria -
mente a essa obra formidavel, pensassemos, dentro da propria Constituição 
actual, em resolver problemas da maior magnitude que de{Pendem do exer-
cicio das fu-qcções brd•inarias das legislaturas federaes. 

Pois não é verdade que, logo nos arts. 1 • e 2• da Constituição actua l, O· 
kmazo·nas, •que tenho a .subida honra de r epresenta,r neste recinto, se 'Vê 
mutilado, desrespeita do na sua integridade territorial, quando o legislador 
constituinte qu~z que os Estados se constituíssem com o mesmo territorio e 
os mesmos limites das antigas Províncias e o Acre septentrional se viu ar-
ranca.(!o illegalmente áquelle Esta,do {!o extremo· norte d a Federação !Brasi-
leira? (Pau,sa). 

iPois logo no art. ·5° não vemos a subversão, funesta, ruinosa do prln-
Pipio da dis'Criminação fundamental entre .(!espezas a cargo da União F e-
•leral e encangos commettidos á competencia privativa dos Estados ? (Pausa). 

Pois não vemos subvertido aquillo que foi o sonho de todos os repu-
'Jlicanos e mesmo dos mais adeantados mona rchistas que sonhavam com a 
Federação : a descentra lização· adm;n!strativa? (Pi11!bsa). 

Pois nã.J a vemos completamente subvertida por uma obra d'l involução• 
ruinosa. q ue u flecte nos orçamentos -da Republica e que explica o deficit, 
Por assim dizer incuravel, em que nos debatemos? (PausCL). 

lPois não estamos vendo o orgii o central da Federação Brasileira, a 
União, pelo seu a pparelho fundamental, que é o Congresso Nacional, cha-
mando a si, dia a {!ia, ann'o por anno , cada vez, m ais, as despezas que de-
verin.m corr.er por conta das unidades federadas, desde a construcção de uma 



-494-

pônte no rio que corre, atraVlés do territorio do Estado A, até a.quillo a que. 
se chamou, ·emiiJhaticame.nte, a Prop.hylaxia Rural, isto é, um serviço. de hy-
giene terrestre, a não ser confundido com o se.rviço de hyg-iene dos por.tos, e, 
por ultimo, até a instrucção primaria? 

Não é a propria União que, pela s ubversão da Constituição· actual, em 
vez de obedecer aos seus mandamentos sabias·, quer fazer outra Constitui-
ção ... para de.so'bedecer a esta outra pela mesma maneira por que de5obedece 
á. actual? E não é esta uma lição, que muito opportunamente poderia figu-
rar no cathecismo de instr.ucção cívica e moral, agora que se acaba de fa-
zer uma sa,bia reforma do ensino ,publico, e em que o pedagogo official podia 
apontar, para ·esse exemplo. de historia contemporanea brasileira? E não são 
estes os legisladores que t imbraram em não· ver o de.s~espeito systematico, 
a obliteração chronica dos mandamentos, os mais claroE, da Constituição, 
pela qual se dizem reger os que trabalham agora, não· para rectificar essa 
corruptela, mas .para fazer outra Constitu:ção, afim de sa,bürear·em, como 
um.; regalo novo, a o.pportunidade de mais uma Constituição a ser desres-
peitada? (Pausa). 

"Qttis custoàJiet, custoites ipsos - já o velho eterno, e sempre contem-
poraneo de todos os povos cultos, .Juvenal, advertia, com incomparavel sabe-
doria: Quis custodiet, custodes ipsos! 

ISr. Presidente, eu ter:a, si achasse plausível neste mome.nto, si achasse 
opportuno, s i a chasse efficiente, algumas emendas, n1as espantosamente ra-
dicaes, para apresentar ao estatuto da Carta de 24 de F evereiro de 1891. 

!Por exemplo: "Ao art. ~O e seus paragraphos: supprima-se" . 
0 ISR. MONIZ Somffi: - AJpo!ado. 
O .SR. BARBOSA LIMA: - Supprima-se o estado de sitio, pol'que o estado 

de sitio é a negação de uma existencia constituc!onal de um povo, que de-· 
cre•ta um artigo, c'omo o actual n, com dezenas de paragraphos, sob a deno-
minação sug.gestiva de: declaração e d!ireito·s. 

ISr. iPresidente, esboço apenas a lgumas das considerações, com que terei 
de acompanhar pari passu essa obra, nesta hora inopportuna, infeEz, r eac-
cionar!a . . . 

0 ISR. :MONIZ SODRÉ: -Apoiado. 
O i.SR. BARBOSA ·LIMA: - ... retrogr a{!a, tyrannica, absurda, com que se 

pretend·e fazer renascer o a'b.solutismo entre nós , que é a tentativa de remo-
de.Ja:ção bastarda da Constituição de 24 de Fevereiro. 

Era o que· tinha a dizer. (111\uito bem; ·rnuito bmn.). 

SES'SÃO DE 11 DE JULHO 

O Sd. Moniz Sodré (p'ara u.ma explicação pessoal) : - Sr. Presidente, 
mais de uma vez tenho eu, sob o ímpeto de inspirações patrioticas, em obe-
diencia a dictames imperativos da minha consciencia, .levantado, neste re-
cinto, a minha palavra de prot6Sto contra os attentados innominaveis com 
que o actual Presidente da Republica ve-m aviltamdo o nosso paiz . 

. 0 SR. ANTONIO MONIZ: - Apoiado. 
O SR. MONiz .SODM': - Ludibr1ando-o as suas tradições liberaes en-

thesouradas atrave.z, de lutas m ·err.oraveis, durante um seculo de existen-
cia constitucional. 

0 E,n. ANTONIO jMO.NIZ: -Muito bem. 
O •SR. Mo·Nrz .SoDRÉ: - Affrontando o povo br'aslleiro, nos seus senti-

mentos congenito s de humanidade e justiça, ferindo-o nos seus instinctos na-
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turaes de horror á mentira e ao sangue, . de neg.rindo-o ainda em todas as 
conquistas, da nossa cultura moral e :politica. 

Tenho :protestado, Sr. Presidente, contra essa politica execravel em que os 
processos de violcncia se casam com os ardis da dissimulação, nesse contu-
bernio abominavel da força e da fraude, que .geram sempre o rr:a!s despre-
zivel, o mais negro, o m-ais hediondo des·potisrr.o. E não satisfeito, S . Ex. 
em ter exgottado todos os meios com que pode-ria levar a o deses·pero a men-
talidad·e d'o povo brasileiro, S. Ex. não se temeu de aventurar-se a essa cri-
minosa tentativa de revisão co)'lstitucional, impondo-a á co-nscie ncia nacio-
nal pela coacção do sitio, não s6 pa ra dar ex,pansões aos seus insti.nctos con-
genitos de horror á liberdade e 'devoção á ty:rannia, sinão, ainda para sa-
tisfazer os caJprichos e os interesses de capita listas estrangei·ros, que pela pro-
messa de um humilh'ante emprestimo, lhe impõem dessa fôrma, a trucidação 
da dignid'll.de nacional. 

0 .SR. ANTONIO MoNIZ: - Esta é que é a verdade. 
O SR. BUENo BRANDÃo: - Qual é a verdade? Não ha nenhuma tenta-

tiva de em prestimo. 
O SR . MoNiz SoDRÉ : - Sr . Presidentl!, terei o·pportunidade de demons-

trar cabal e exuberantem ente de modo a convencer aos espiritos mais re-
calcitrantes n a teimosia de reconhecer a verdiade, que as i:déas que constituem 
o ante-projecto de revisão constitu cional se inspi ram quasi todas ellas·, no 
relatorio da ·celebre missão ingleza, que tive occasião de affirm'ar eir.. sessão 

do anno passado, ·havia collocado o paiz na situação degradada de quem 
tem sobre o pescoço o pé 'do estrangeiro. 

Mas v enho tra:rer ao conhecimento do ·sena do, dos meus illustres col-
legas, que vão ser juizes dessa t entativa criminosa de assalto a o patrimonlo 
politico e mora l do pai-z, que é a revisão constitucional nos moldes· draco-
-nianos, em que se projecta . . . 

O ·SR. BUENo BRANDÃo : A ·revisão será f eita pelo Congresso inde-
pendente. 

O SR . 'MONiz SoDRÉ : - ... venho trazer ao Senado a p.rova de como se 
vae discutir com "independencia'' a tenebrosa monstruosidade dessa refor-
ma que n os faz retrogradàr aos terr...pos coloniaes. aos tempos a nteriore!' á 
:p'hase brilhante de libera!isrr:o que 'agitou o paiz e q·ue aca.bou arrancando 
ao monaroha a carta de 182,5; ven:r..o trazer ao Senado e ao paiz a prova do 
Ji.beralismo, da tolerancia, da graciosa magnanimidade com q·ue o Chefe da 
Nação permitte q u e o povo brasileiro, pelos or·gãos da sua opi'llião , que são 
a imprensa livre do paiz e os representantes da N ação em ambas as· Casas 
do Congresso, discuta estas questões da mais a lta e palpitante e incompara-
vel magnitude. 

O SR . BUENO BRANDÃO: -V. E x. está dis'Cutindo por antecipação. 
O .SR. FEJRREIRA iOHAVES: - E a imprensa tarr:bem. 
O SR. ANTONlo M'DNiz: - V. Ex. não diga - a imprensa tambem 

porque está laborando em um erro. 
O SR . MoNIZ SoDRÉ: - Vou responder ao a parte de V. Ex ., dentro em 

poucos minutos. 
10 .Sr. Presidente da Republica, ·dlante do clamor d-as consciencias dos 

seus proprios amigos que ·ainda .não se ·deixaram corromper pela gafeira da 
subserviencia, do clamor, co-m que esses homens se o-ppõerr. a uma r evisão 
sob as a.perturas -asp-hyxiantes de um sitio que se v ae ~ada vez mais hy-
pertrophiando, pelo espaço e pelo t empo, após tres annos de existencia em 
que ga·rrotei-a a nação, julgou de bom a lvitre o Chefe do Executivo a nnun-
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ciar que perrr.itti.ria á imprensa a dis{!ussão livre sobre a, idéas que consti-
tuem o objecto da revi·são. 

O SR. BUENo BRANDko: - Posso garantir a. V. iEx. que· o fez com toda a 
sinceridade . 

O .SR. ANTONIO MoNiz: - Mais uma mystificação. Já t ive uma entrevista. 
censurada a pro·posito da revisão· e o Sr. Soares dos Santos outra. 

O ·SR. BUENo BRANDÃo·: - Póde se·r excesso de zelo do {!ensor, nada n:ais. 
O 'SR. MoNIZ SoDRÉ: - O representante da censura official com que a 

inquisição po,J:icial se installou na redacção do Oon·eio aa ManhiJ, affi.rmou-
me que h avia recebido ordens dos seus chefes para dar plena ii'berdade ás 
idéas, conceitos e criticas, relativas a.o problema da revisão constitucional. 

0 SR. BU/ElNO BRANDÃo: - E era a verdade. 
O SR. 'MoNIZ SoDRJ!I: - Apenas com a limitação Teferente a off·ensas pes-

soaes á dignidade individual dos representantes do poder. 
O .SR. J3UENo BRANDÃo: - Unica restricção. 
O .SR. MoNIZ SoDRÉ: - Essa affirmativa coincidiu com a declaração for-

mal que, em compromisso solemne, o então leader da Camara dos Depu-
tados, nosso 1preclaro collega, ,sr. Antonio Carlos, havia feito, Jla outra Casa 
do Congresso. Mas, Sr. P~·esidente, não discuto agora a graça dessa liber-
dade de discussão, concedida magnanin:amente pelo Governo, e limito-me a 
a.ccentuar que, por isso que tivemos a ingenuid'ade de acreditar, houvesse, 
pelo menos, desta vez, s·inceridade mia palavra .official, aventurei-me a esore~ 

ver uma série de artigos em que discuto com a sinceridade de quem ventila 
questão doutrinaria e . com a moderação de quem tem olhos fitos na tyran-
nia .policial; aventurei-me a. escrever uma .série de artigos em volta do pro-
blen:a., .que então se agita, da reforma da magna lei do. ·paiz, encarando-a 
Rob o ponto de vista dos regimentos internos, de ambas as casas do Poder 
Legislativo, como ainda •sobre as idéas alvitradas para a nova Constituição 
outorgada. 

Entretanto, Sr. iPresidente, no meu primeiro arti-go que expuz ás co-
lumnas do Correio da Manhã, ·com a minha .propria assignatura, porque que-
ria tomar plena responsabilidade dos meus conceitos, a censura policial se 
julgou no direito de mutilai-o, deformai-o, deixando com suppressoos de 
palavras, affirn:.ativas verdadeiramente dis·paratadas. 

Para q ue se veja •bem quaes os processos intellectuaes e moraes da cen-
sura, devo observar ao .Senad"O que esses córtes, deturpadores do meu artigo, 
foram feitos para mim de surpreza, .porquanto, mantendo-me eu, na redacção 
do Correio da Manhã, até quasi 2 ho.ras da madrugada, depois da censura 
ter posto o visto em quasi todos os artigos, inclusive o da minP.a assignatura, 
SÓ de lá retir ei-me após ter OUVido do SeU Tepresentante a declaração de 
que nada havia sido censurado. 

O córte fôra feito posteriormente á minha sahida do jornal, trazendo eu 
a certeza, em virtude da declaração do censor ·de que o artigo seria inte-
graJ.mente publicado . 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Quem fez O córte? 
O -SR. MoNiz SoDRÉ : - O proprio representante da censura policial, con-

forn:e a pro.va que tenho em mãos, e em que está o Zapis 1·i.scador da dieta-
dura policial, nos trabalhos de congressistas, a respeito da reforma consti-
tucional. 

O SR. BUENo BRANDÃo: Em todo o caso, não podia haver surpreza, 
por·qu€! a -impressão se fez depois. 

O SR. MoNiz •SODRÉ: - Houve surpreza, porque eu tinha a resolução de 
não l}Ublicar o ~tigo mutilado, e só me retirei do jornal, quando estava cer-
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tissimo de que elle sahiria integralmente, após o 7<isto do representante da 
censura policial. 

Mas, <para que se veja bem quaes os processos i'ntellectuaes dessa cen-
sura, !bastJa lembrar que, no inicio do artigo, eu me referia aos regimentos · 
da Cam3JI'a e do Senado, -propQndo-me a fazer sobre elles os commentarios 
que n:e dictasse a ra:zão . 

O artigo foi publicado, com todas as expressões de que usei a respeito 
do regimento do Senado, mas com a supp-ressão total das observações que 
fiz sobre o regimento da Camara dos Deputados . E quem lêr 0 artigo ha 
de sentir logo que ha nelle lacuna lamentavel, que não pôde ser attribuida aQ 
esClriptor que tivesse o senso commum em seu logar. o c6rte da censura deu 
ainda em resultado a que no artigo, public'ado com a responsabilidade de 
minha assi.gnatura, sahisse o disparate dessa af:fh-maçã.o absurda: que a 
Constituição é privativa de cada uma das Camaras Legislativas. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - Mas essa responsabilidade é funccional e não 
do Governo. 

O SR. MONrz SODRE': -Estes processos, Sr. Presidente, ;não me surpre-
·hendem, pois apenas se-rvem para accentuar, mais uma vez, as monstruo-
sidades de uma politica que vive e se mantém pelas perfídias da mystifica-
cão, as brutalidades da força, em consorcio perpetao, como affirmei, da vio-
lencia e da fraude. 

Elu poderia lêr os trechos censurados, n:as não o farei, para que não me 
acoimem do pro-posito de illudir' a censura. [Darei, entretanto, a prova das 
minhas a:ffirmações, mostrando os traços ro:léos sobre o artigo em questão. 
(O orador mostra a prova impressa riscada). 

O SR. ANTONio MoNrz: - Depois de ter posto o visto no artigo integral. 
O rSR. MoNiz SODRÉ: - Não me -surprehendem, .Sr. Presidente, esses 

processos !Pürque elles se manifestam em todos os sentidos e ainda hoje com-
parecendo ao Supren:o Tribunal, na funcção civica de advogado das victimas 
da prep.otencia -goV,arnamen<tal n essa ~.pantomima trjagioo-comica da ""con-
spiração P.rotogenes·", fui in formado de que o Go·verno J::avia prendido, -ha 
quatro dias, o Dr. ·Rodrigues iNeves, advogado de varios denunciados. 

O SR . BuENo •BRANDÃo: Mas, pelo facto de ser advogado, não quer dizer 
que tenha immunidades. 

O SR. MONiz SODRE': - E .por qu6 têm immunidades os advogado" 
dos denumciados, si perpetu am o s-itio em cu-ja atmosphera de calabouço exe-
cutam prisões dos d efensores legaes dos accusadQS, c.omo ameaça continua até 
á propria liberdade dos juizes . 

O SR . BUENo BRANDÃo: - Mas os 'juizes não foram presos. 
O SR . MoNrz SoDRÉ: - Para melhor se apurar a verdade, e melhor se 

elucidar a responsabilidade criminal dos que são victimas da prepotencia 
governamental, o Chefe da Nação eterniza o sitio neste paiz, onde a Consti-
tuição assegura aQS accusados a mais plena defesa. Esses factos mostram 
quaes são os escrupulos, já não digo CQnstitucionaes, mas os escrupulos da-
quelles que deviam zelar a.o menos ·pelo decoro das funcções de que estão 
investidos até por uma questão da .propria conservação no poder, affron-
tanc1o a Nação con: esses attentados que, dia a dia, vão cavando fundos abys-
mos em que :hão de devorlllr, não os que defendem a honra nacional e O!! 
interesses do paiz, rr.as os que se constituíram 'réos de crimes ·hediondos con-
tra a Patria . (M1~ito bflm; muito bem). 
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SESSÃIÜ DE 13 .DE J1U'IJHO 

O Sr. Barbosa Lima (''): Sr. Pre·sidente, V. Ex. acaba de communicar 
que, a:wrovado, como é natural que o seja, o projecto ora em debate, serà 
o mesrr:o e nviado a outras com·missões permanentes desta casa, e que, incluido, 
<:orno foi, na o·rdem do di a dos nossos trabalhos de hoje, o debate teria de 
versar exclusivame•nte sobre a <:onstitudonalidade das materias concatenadas 
na mesma proposição. 

Pedi a palavra para, desde logo, d e>e:larar que reservo o meu :voto, o 
meu ·pronunciamento sobre esse delicadissim'O assumpto, afim de o definir 
e Circumscrever de m<ldo pre.ciso, .para o u tros turnos da discussão. 

iNo rr:omento actual, trata-se da constitucionalidade do projetco submet-
tido â. apreciação do Senado, e tanto importa dizer que o assumpto sera. en-
carado do Jl'()nto de visto da conformidade dos seus numerosos dispositivos com 
a Constituição da Repubà:i.ca. 

Ora, a Constituição da Republica está, na hora presente, na bigorna, sob 
o malho formidavelmente manejado por mãos possantes, na officina do Cattete. 

Eu não sei se, julgado constitucional em relação ao estatuto actual, não 
será. amanhã menos constitucional em relação ao estatuto, ou que melhor 
norr.e tenha, que ruhi vem. 

O .SR. LoPElS GoNÇALVElS: - Mas ninguem p6d>e prever o futuro. Foi en-
carado em face da Constituição vigente. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Mas, como nós estamos desde já estudando os 
themas oapitaes que hão de vir a constituir os delineamentos max1mos da 
nova carta federal ; como não é segredo para mais ninguem o typo de insti-
tuições que vão ser postas em Jogar das que ora nos regem, não sei se 
não teria sido mais prudente guardar na ;pasta da sabia oomrr:issão o in-
teressantíssimo trabalho, p·ara o haver de aferir dentro de pouco tempo, se-
g undo as noV'as unida des de m'Eldida constitucional. 

Aliàs, a CO'nstituição actu al encerra nos seus dispositivos, tidos e havidos 
hoje como romanti<:os, um artigo em que declara que são tambem materia 
delimitada pelo legislador constituinte os assumptos, os termos que e ntenden: 
im·plicitamente com a natureza do regimen republicano e dos .prin.cipios que 
a .Constituição consagrou. Quer dizer: o le,gislad·or co·nstituinte, depois d" 
ter especificadamente definido uma serie d e princípios característicos do regi-
men politico que elle systematizou, entendeu declarar a mais o seguinte: 

"!Art. 78. A especificação das garantias e direitos expr·essos na 
Constituição não exclue outras garantias e dir.eitos não enumerados. 
mas resultantes da fôrma de Governo que ella estabf:'lece e dos prin-
ctplos que consigna". 

No preaJir:obulo da Constituição declarou o legislador constituinte: 
"N6;;, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Con-

-gresso Constituinte, para organizar um regime,n liv·re e democr atico,. 
estabelecemos, de-cretamos e promulgamos a seguinte Constituição." 

E accentuou no art. 1 •: 
"A nação brasile-ira adopta como .força de Governo, sob o regi-

men representativo, a 1Repuffiica F ederativa, proclamada a 15 de no-
vembro de 18-89, e constitue~se, po.r união perpetua e indissoluvel das· 
suas antigas ·Provincias, e rr: Estados Unidos do Brasil . " 

De modo que combinado o art. 78, que acabei de lêr, com o preambulo da 
Carta Magna, verifica-se que, além ctas theses enumeradas de modo expli-
cito, defini'!lo, de modo expresso, concatenado nos varios artigos e paragra-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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phos da Constituição da :Republic;a, outros existirão implicitamente abarca-
dos nessa observação maxima que aco·nse•l·ha o legislado.r ord·inario a ter 
sempre em vi·sta, •no exercício das suas funcções caracteristkas, outras ga-
•rantias e di.rei.tos nãü enumerados, mas resultantes da fôrma d€ goven1o U-
vre e democratico, -que a Constituição estabeleceu e dos principias que co•ntém. 

Neste artigo que acabei de recordar, o legislador constituinte insiste em 
affirmar que o regimen político, a que elle deu coord·enação methodica na 
assembléa de ·9-1, ·era o regimen republicamo, federativo e democratico. Re-
publicano, contraposto ao regim>Em que começou a se subverter no o-ccidente, 
.na jornada que amanhã commen:oramos, symbolicamente, definida pela quéda 
da Bastilha na eid:aJde de Paris. Republicano, contraposto ao regimen de pri-
vilegias, ao regime•n de casta, de transmissão de poder .por meio de herança. 
Democratico, naquillo que vae buscar a sua força principal no consentim•ento 
consciente, lealmente verificado, da massa activa dos cidadãos. 

·E ainda poderemos dizer, na ho·ra partidaria que estamos a viver de 
algans annos a · esta parte, dem·ocratico, .põd€-se contrapôr o. s ociocratico, 
uma vez que no extre mo sul da •Re.publica tivemos - e não sei se temos 
ainda - . um ensaio da organização so-ciocratica, pedra de escandalo que füi 
durante rr..uito tem·po para a ortodoxia jurídica, mais generalizada na nossa 
classe letrada . 

Estas considerações preliminares, Sr. Presid>ente, eu julguei· dever fazer, 
não só movido pela coincidencia suggestiva de ser posto na téla da discussão 
assumpto de tamamha magnitude, na vespera do 14 de Julho, como ainda 
porque a a;pprovação deste projecto terá, talvez, maior alcance do que a 
decretação de uma nova carta politi.ca constitucional, tão ·certo. é que elle 
entende de muito- perto com a pro.prra estructura da sociedade brasileira, a. 
qual se pretenc•e, por essa fõrn:a, appJi.car os ensaios da legislação social .que 
emprestam ao nosso scenario politico aspectos que, de alguma ·fôrma, .lem-
bram, embora mais apagados, em proporções mais diminutas, os quadros que 
de modo tragico se desenrolam no vell~o occidente eurüpeu, ·c·onvulsionado, e 
mais particular·rr..ente no antigo imperio moscovita, hoje submettido á legis-
lação communista. 

Amanhã, 14 de Julho, é dia de regosijo official, de alegria cívica... por 
decreto, dia em que as repartições J.JUblicas não funccionam, o expediente 
se suspende em todos os departamentos admi.nistrativos, o commercio e a in-
dustria têm um feriado obrigatorio, ·e a multidão terr.. que oonsiderar como 
um dia de festa, um dia de re.gosijo, tem que exultar com a reminiscencia de 
que no ,grossü da multidão elle não se dá conta de uma celebre jo·rnada em 
que o poder constituído sossobrou deante dla onda da demagogia capita-
neada vor Camillo Desmoulins, assaltando urr.a fortaleza, ·prisão de Estado, 
arrasamdo-a e inaugura.ndo a hora mDderna. 

De fôrma que nos dá que pensar quando comparam•os o que então se 
fez ha cem annos, com o que se está fazendo ago•ra, aqui, entre nós outros, 
em pleno regimen, dito republicano. 

D-á que pcensar, Sr. Presidente, levando-me a acreditar .na eventualidade 
de algum projectü de· lei, bafejado ].Jelo situacionismo victorioso, su].Jprimindo 
esta festividade subversiva •que desperta no esp-írito publico idéas perigo· 
sas, inclinações derr..olidoras, decretando-se, em vez do feriado - não sei por-
que nacional - d·o 14 de julho .francez, um outro feriado, igualmente franc~, 
mas de gramde significação vara a hora presente; o feriadü de 24 de agosto, 
de S . Barthelemy, jornada . tambem. historica, altamente significativa e de 
opportuno '&:0nbolismo para a hora que vamos vivendo nesta parte da Ame· 
rica Mer'ldi~nal. Porque, no S. Barthelemy, a ortodoxia religiosa, profunda-
mente com,penetrada de que os prégoeiros de doutrinas oppostas '00nduziam 
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as multidões pCJ.r caminhos errados. nos quaes se perdiam, l!lão só os bens 
deste mundo, sinão que se sacrificavam as f>Speranças da immortalidade.; 
a ortodo:x;ia reinante, não confiando na victoria p11-cifioca dos seus dogmas, 
entregava ao braço secular, á intervenção da força material, a solução de 
um formidavel problema, profundarr.ente doutrinaria. 

:Pois bem, sem embargo das jornadas em sentido -opposto, que se in-
terpuzeram entre o 24 de agosto a que me refiro e o nosso 1•5 d>e novembro, 
nós, os brasileiros, nesta 'hora, perdemos por tal fôrma de vista os .grandes 
ideaes republicanos que e:x.humarr.os todos os gestos, todas as attitudes da-
quellas épocas longínquas, mascarados por uma nova v.estilillBnta jurídica, 
·m«s, .no fundo, identicos nos seus processos, nos seus .prOtpositos, nas suas 
explicações doutrinarias. 

0 SR. MONIZ SODRÉ: - .A!p-oiado. 
O SR. BARBoSA LIMA: - Está ,preso, ha quasi um anno, sem que se 

diga o c't'ime que commetteu, está poreso, .porque tal ê a vontade de quem 
manda, discriciOIIlariamente, está preso serr. ser ouvido pela autoridade in-
cumbida de >formar a culpa, sem que o accusem de nenhum acto capitulado 
como deli<ltuoso, no co·diogo respectivo; o integro defensor da Republica, em 
urr.a das suas •horas mais amargas, o integerrimo almirante Silvado. 

0 SR. lMONIZ SoDRÉ : - Apoiado . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Preso, po·r que? Qual o <lrime que cúmmetteu? 

Por que não o entregam aos seus juizes naturaes? 
Então nl\s os que votamos o estado de sitio, os que concedem .ls a sus-

pensão das garantias eonstitucionaes, para que se pudesse m elhormente re-
primir a desordere, material, nós, os que de fôrma insus,peita presti-giamos, 
naquillo que era legitimo, a a utoridade constituída, nós não p-odemos nos 
confo'l'mar com a situaçãCJ. em que se detem indll!finid:amente preso, como 
estivesse encurralado nos oorredores da Bastilha ha um anno, um brasileiro. 
insus!)eito a t'Jdos os republicanos de boa fê, não accusado de crimiC', nem 
susceptível de ser castigado ·por >haver praticado um só dos delictos capitula-
dos no Codigo Penal, preso indefinidamente, em um regimen em que não 
ha só direitos, sinão que ha tambem deveres ·paTa os governantes, e em que 
o exemplo dado pelos .govel'na.ntes, de obediencia á lei, vale mais do que todas 
as conquistas da força material, em uma .ho·ra em que as pro,prias palavras 
perdem o seu sentido habitual, a sua significação inequívoca, q_uando o le-
~gislador constituinte determina, de modo expressivo a mais n ão poder ser: 
."Logo que o Co-ngresso se reuni'l', o· Presidente da Republica lhe relatará, 
motivando-as, as rr:edidas de excepção que houver adaptado na co·nstancia 
do estado de sitio". 

"•Logo que", são duas palavras que não con1po.rtam duvidas. Ha dous 
mezes, •ha ma.is de metade do perimio no'!'mal das nossas sessões ordinarias, 
estamos funccionando e o Presidente da Republica dá aos seus jurisdicciona-
dos o exem:plo de não cuiTIIprir o seu dever . Po·rque V. Ex., Sr. Presidente, 
não terá sobre a mesa - e sabe tanto quanto. eu sei que não se ac·ha sobre 
a mesa da Camara dos roe.putados - a mensagem e-m que o Presidente da 
-RepubliC'a deveria ter nlftiado, motivando-as, as medidas adoptad!ls na cons-
tancia do estado de sitio. 

O .SR . .M:o·Niz SoDRÉ: - O sitio decretado em março do anno passadt. 
para a Bahia não chegou ainda ao Congresso. 

o SR. BARBoSA LIMA: - Si se quer um exemplo mais categorico, mais 
1nsopoh1sm>avel, mais inequívoco do respeito o.u desrespeito, systematico, im-
penitente, obstinado a os mandamentos da lei que nos govenna a todos, go-
vernados e governantes, esta situação o demo·nstra d'6 modo absolutamente 
incon~usso . 
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Jll', S.r . . Presidente, si esse relatorio, motivado ao cabo de dous mezes, 
não foi enviado ao .Congresso Nacional, ao conjunto de juizes do Presidente 
da Republica, legitimado !fica por igual o gesto continuado e imperativo, em 
virtude do qual o Chefe do Poder Elxecutivo se manterá com o estado de 
sitio até o fin:, do seu qU:afriennio. 

O SR. ANTONIO CARLOS : - V. Jllx. poderia dizer: até que o movimento 
revo.tnso d"sappaH~a. 

0 SR. BARBOSA LIMA: - Mas nã,o cabe a nós imitar os revoltosos; nlto 
ca:be a nós imita r os mãos exemplos dados pelos revoltosos, porque estes es-
tão :!'óra da lei e n ós estamos dentro da lei. 

O SR. MoNIZ SoDRÉI: - A a.ttitude do Presictente da \Republica justifica o" 
revoltosos, col1ocamdo-se fóra da lei. 

O SR. ANTONio IC'ARLos: - O estado de sitio foi decretado em virtude da 
'revolta. 

O .SR . BARBOSA LIMA: - Mas a Constituição não distingue o ponto u 
que o meu sabio collega está se refer indo. A Constituição diz taxativamente: 
"Logo que o Congresso NaciomtJ! se reunit", o Presidente da Repub:lica lhe 
relatará, motivando-as, as n:.edidas de excepção que .houver adoptado na 
cu·nstancla do estado de sitio". 

V. !Ex. sabe, Sr. Presidente, que si o Cl;lefe de Estado relatasse, moti-
vando-as c on:.o ente ndesse, as medidas que a.<J.optou, o Congresso Nacional 
as teria approvado e a legalidade reinaria insophismavei, pr-estigiando o f:xer-
clclo da autoridade que 'S. Ex. personifica. 

O SR. ANTONio CARLos: - V. Ex. ê que quer m arcar um prazo para r; 
"logo que". 

v \SR. BARBOSA LIMA: - Perfeitamente, porque esse " logo que" ê lnso·· 
.phismavel. Que quer dizer "logo que"? 

O SR. ANToNio CARLOS: - Póde ser : dentro de dous ou tres me·zes. 
0 SR. BARBoSA LIMA: - A h! Póde? .. . 
O SR. ANTONIO CARLos: - Póde, porque o importante ê que o Sr. Pr!J .. 

stdente da R epu.blica mande a sua mensagem. 
O SR . BARBOSA LIMA: - V. Ex. logo q1t,e entra na sala, tira o chapêó . 

Pela. sua interpretação este "logo que" poderá se prolongar por uma ou 
duas horas. 

V. Ex. me distingue com uma o·bservação que me ca·ptiva . 
Logo que. Ouvindo est a agradavel interrupção, respondo, logo que, na,;, 

é naturalrr..ente guardar a res.posta ·para a manhã; l ogo q1te, em qualquer 
grossario •. em qualquer vocabulario, em ·qualque•r diccionario, associada ás ex-
vtessões que se seguem, logo que s·e rewni1• o• Oomgresso .. . 

O SR. ANTONIO CARLos: - O importante é que o Sr. Presidente da :he-
publica mande a mensagem, até porque o ·Sr. Presidente da Republica age 
.O<::mpre com absoluto desassombro. 

O .SR. MoNIZ SoDRÉ: - Está-se vendo. O estado de sitio para a BahiA 
foi decretado em março do anno ;passado. Já decorreram longos mezes e 
uté hoje .não mandou a reensagem. 

O •S.R . ANToNio CARLos : - Nenhum interesse tem S. Ex. para deixar de 
enviar a memsa,gem. S. LEx., repito, age com tod·o o desassombro. 

O .SR. , BARBOSA ·LIMA: - Razão de mais para estranheza, daquelles qti~ 

cultivlim o sentimento de o·bediencia á Constituição da R epublica, daquellbs 
que a olham de bôa fê. 

O SR. ANTONW CARLos: - O Presidente da Republica ·póde ·enviar a men-
sagem no decurso da actual ·sessão legislativa. 

O ·SR. BUEJNO BRANDÃo : - \Fóra da intercorrencia do estado de s itio. 
O SR . MoNIZ SonRÉ: - São edificantes esses apartes de esclarecimento. 
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u SR. BARBOSA LIMA: - Eu dou parabens .por esta ~nterpretaçáo da 
Constituição. ;ror exemplo, a Constituição diz, no seu art. 72, logo no seu co-
<II!eço: "A Constituição assegura, a brasileiros e estrangeiros residentes no 
paiz, a inviolabilidade, os direitos, etc." 

.Assegura, como?! (Pausa). 
Assim?! (Pau8a) . 
• ~orno é que assegura?! (Pausa). 
O SR. BUENo BRANDko: - Os casos não são semelhantes. 
O .SR. BARBOSA LIMA: - Perdão; os factos se co·ncatenam. Porque, si se 

uuspendem todas essas .gara.ntias, cuja inviola;bilidade a Constituição asse-
gura; si se suspendem esses direitos por um, dous, tres ou quatro annos, não 
lle está mais vivendo em um regimen constitucional, a inviolabilidade desses 
direitos deixa de ser assegurada, e se passa do regimen constitucio.nal, fun· 
dado pela JC"arta GonstituciO!llal de 24 de Fevereiro, 'Para o regimen auto · 
era ta . 

O SR. ANTONio !CARLOs: - Para o regimen constitucional na parte eu: 
·-~.ue permitte a decr etação do estado de sitio. Si essas garantias são sus-
vcnsas, isso se dá em consequencia da decretação do estado d e sitio, que está 
dentro da Constituição, discutida, votada e promulgada pelos constituintes 
de 1890. . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Não apoiado: <Eu desejaria que V. Ex. fizesse da 
tribuna a explanação desta doutr1na constitucional. 1Faço este appello a 
1/. Ex. 

0 Sr. ANTONIO CARLOS: -Não é preciso; basta o a.p.arte. 
O SR. BARBOSA LIMA: - Não ha como argumentar nem discutir, desde 

quo se ponha em duvida a significação do " logo que". 
V. Ex., Sr. Presidente, está vendo o que valem as palavras, em ·uma 

l'ora historica como esta em que estamos vivendo. Ainda terá V. Ex . db 
ver, em outros artigos da Constituição em que as palavras ficam reduzidas ã 
mais absoluta 1nanidade, taes os te rmos do § 4°, do art. ·9·0, que prescreve a 
possi·bilidade de se reformar a Constituição: "Não poderão ser admittido;, 
como objecto de deliberação do Congresso, projectos tendentes a abolir a fónna 
republicana federativa". 

"Não poderá<>" . Mas quem é aue govt!r·l!a este "Não poderão"? Si fõr 
apresentado um projecto, si se dissesse que tal ou qual pirojecto é tendente 
a abalar a fórma republicana federativa, quem põe em pratica este "Nãu 
poderão"? (Pau-sa). 

Faço a observação, Sr. Presidente, ·porque nós devemos, dentro de poucu 
t empo, ter projectos tendentes a abalar a fórrr:a republicana federativa, e taes 
projectos que o legislador constitu1nte quiz que não .pudessem ser admittidos 
nem como objecto de deliberação, vão ser, nessa mesma corrente victorlosa 
de 1déas modernas, admlttidos á noss!l. deliberação e votação. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - Ahi haverá uma. violação do texto constil'u 
c!onal. 

O .SR. MoNrz ·SODRÉ : - Não haverá com a inte·rp.r etação. constitucional 
que V . Ex . ajeitou aos artigos do sitio. Tudo ·s€ reso.J've com os recursos da 
habil hermeneutica. 

O .SR. BARBOSA LIMA: - Fazendo agora .estas considerações a p.roposltiJ 
do projecto, em debate, o que eu quiz, Sr . Presidente, fo i •accentuar as !Oil· 

-dicões em que varr:os vivendo, em que nos encontramos nas vesperas da 
festividade que se solemnizará amanhã, 14 de julho e recordar a:;; demais 
que, além da ,prisão a que me referi, de fórma n ão justificada, do Almi· 
Tante Silvado, está. tamibem detido, por crime de opinião, Indefinidamente, 'Jlão 
-sendo processado, não sendo passível de culpa, nos termos do nosso Cod!go 
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Penal, um doutrinauor, um theorista, o professor Jo-sé Oiticica, que préga 
doutrinas analogas âquellas que Implicitamente se conteem no corpo dos 
dispositivos codificado-s no pro-jecto cujo debate ·ha de ser opportunamente .. 
aberto entre nOs. 

E', nem mais nem menos, do que a superposição do Estado á familJ-,;, · 
em vez da reconst<rucção economica, para a. edificação, em bases solidas, 
d9 mesmo instituto fundamental de toda a sociedade; a família . E' uma Ie~ 
gislação que me lembra o ambiente boJchevi•k . Começaremos por uma fôrma 
mitigada, não a fôrma meritoria, não a fôrma do verdadeiro bolchevl·kismo, 
mas uma fôrma m•ais attenuada, digamos, para usar da mais corrente ·· 
o n::.enchevikismo. 

Quer dizer, Sr. Presidente, nós usamos do direito de abordar todo-s esses 
problerr:as do ponto de vista doutrinaria e -con·sideramos wn crime, .para o 
professor Oitidca, prégar das columnas da imprensa periodica as doutrinas 
que circusc.reve a acção do Estado a um ponto- de vista pessoalmente op-
posto a isto. E' o excesso do ponto de vista individualista ou exaggero- do 
ponto de vista spenceriano. A condição -creada na technica de taes assum<pto3 
com a denominação de anarchismo, amar-chismo doutrinaria, que não pOd~ 

ser confundido, por espíritos equilibrados de governantes, conscios dos seus 
deveres com os gestos ameaÇadores sempre condemnaveis de quem que-r quo, 
por esta ou por aquella doutrina, recoQ·.re ao err..prego das bombas de dyna-
mite ou das machinas inferna€s. 

Emquanrt:o a doutrina s" mantem nos limites da .p.ropaganua, emquantc> 
a theoria é vulgarizada po-r quem quer que se re].Juta conhecedor da verdadt: 
e certo dos excellentes fructos que ella prõduzirr-á, o recurso por parte d<l& 
governantes, as providencias materiaes, a ·prisão de taes doutrlnndores, rc, .. 
presentam o maximo da tyrannia incompatível com o regimen verdade·ira.-
mente republicano. 

O SR. MoNIZ SonRÉ: -Muito bem. 
0 SR. BUENo BRANDÃo: - Não apoiado. 
0 SR. BARBOSA LIMA: - .Era o que tinha a dizer. (Muito be'I'Yb,· ?n1tit o 

bem j . 

SES.SÃD DE 17 DE JULHO 

O Sr. Antonio Moniz: -.Sr . P res·idente, os m embros do Cen tro Ele ito-
ral do 2• Djstricto desta .capital t iveram a gentileza de envia,r-me a carta 
em que o illustre Sr. Mawricio de Lacer.da lohes, agradece a ap.resentação. da 
sua candidatura a Intendente, no pleito p.reste,s a s er 1·ea1iz,a,do, manifestando 
o desejo de que eu a lesse ao Senado. 

Acced•endo a esse justo desejo, !faço-o· com a n"laior satisfação, p1·imeira-
mente ·pürque deixo gravado nos nossos Anna,es a importante miss i-va, que, 
cevtamente, concorrerá para facdlita r a a cção daquel'Les q-ue para o futuro ti-
verem de fazer o estudo psycholo-gico da calamito·sa época que UJtra'\nessa.mos; 
·em segundo Jogar po-rque contrrbuo para que tenha ella a maior publicidade. 
Oomo sabe V. Ex., devido á "censura :f:errenha a que está s ujeita a noss a 
impr·ensa , em consequencia do intermi-nav el estado de sitio que vem compri· 
mindo o ·p.ovo brasile i•ro, luta-se il1a aotualidade •com as maiores difNculdades 
-para dar-se c urso a expansão do pensame nto ; firia.!Jnente porque , o seu ,sig·na-
ta rto •Se impõe â consrideração do .J.JaiZ', por ser um dos. espi·ritos m ais bri-
lhantes da ,geração actua.I, que se tem consagrado- co-m o mais de-votado civis -
mo á d efe,sa dos princípios mais puros da democra cia e á ana:lyse si-ncera, 
impessoal, corajosa e competente dos a:ctos dos nossos Go-vernos. 
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Aquelles , Sr. P·re.sidente, que acompanham a ac.;:ão do nosso .Parlaanemt~ 
sabem que o S,r. Maurici-o de L acerda sempre que se apresento·u ·na tribuna 
foi para pugnar pelos principias liberaes conculcado·s p·elo.s Governos. Assim 
é que se insurgiu contra a interv13nção indebita da União nos. Estados, contra 
a pror.ogação do estado de soitio na ausencia do Congresso Nacional; bat~m
do-se pela publicidade dos discurs.os pr.oferidos ·no Parlamento independente-
mente de qualquer censura por .parte das respootivas mesas, erniim, pelo 1·es-
peito á ordem constituci.onrul. 

A caTta de S. Ex., que peço permissão para ler ao Senado, é a .seg·uinte : 
"Sr. Presidente e demais membros do Centro Eleitoral do Se-

gundo Districto: 
Saudações as mais vivas. 
Acabo de s·aber da minha candidatura a :(ntendente levantada 

pelo Centro Eleitora l do Segundo Districto. Incert.o, embora, de que 
a 'Presente chegue ás mãos de seus destinatarios, v enho, por esta, 
agradecer o <rnaniJ'esto que subscreveram ·contendo tão generosa e in-
;t•repj.da indicação . 

As drcumstancias determinam com solemne imperio que não me 
:furte ao deve·r ; com que me acenam os meus concâdadã.os da Capital 
da IR.epublica, fa.zendo de meu nome a bamdeira do.s direitos da ci-
dade. 

No momento, erguida nos punbos .livres desse pugilJlo, como uma 
flammula. das c.onsciencias que se não· abateram ou deixaram empol-
gar pela futigem r ·eaC'Cionaria que cobr-iu as tradições liberaes da 
nacionalidade, tal candidatura é 'llma reivindicação em um protesto. 

A cidade terá assim, em nome de sua cultura e da ;Sua indepen-
dencia poliUca, elegendo o preso, condemnado o s .itio permanente, 
nO'I'ma com que a vem ii'Ja,ge:Hando desde a sua fundação o Tegimen 
rep·u'b.Jicano. -

A minba victoria será victo·ria da consciencia popular, consagran-
do os novos l"\lmos da democracia, contra a desorientação offiuirul que 
nos ameaça regredir ao goveMo pessoal e abooluto. 

:S~ a minha eloroção lhode desfralda uma bandeir.a ·d.o Rio de J a-
neko p.elas suas Jiberdade.s civis, o meu mandato será , a ma;nU1ã, o 
mais dreidido escudo em sua defesa e .pr.otecção na ass·emblêa da 
cidade. 

Não sou, assim, um candidato. Sou um indioe. 
Não entrego o me u uome como instrumento de facções ou de 

grupos, como pendão de liberdade nas mãos do ·povo em geral , unido 
neste m.omento pe1a fraternida{].e da dor e .pela angustia oivi.l mais 
profunda . 

E , desde já, com.o p.rotesto contra o s itio imdefini.do, acceito a frron-
;ra do sacrifício que me desi.gna, confiante no meu passado, este centro 
- o de ser o indice de sO'ffTimentos e reiv·indica,ções do .povo carioca, 
nesta •hora de ·provações poliU.ca;s e eeoomomicas. 

Tomando esse compromisso, quero, na opportunidade, tambem as-
segurar que se a minha candidatura vale hoje por uma consulta ás 
urnas, quanto ao regimen de excepção em vigor, amanhã valerá se 

fructifãcar a iniciativa 1·e>formista da .Constituição, como a bandeira 
da abolição do sitio em suall paginas, ap.wgando a;ssim de no.ssa vida 
publica esse '\re.stigio da baorbaria, repe llido pelo direito e cultura das 
n ações modernas, como um residuo do despotismo ·polàtico·. 

Nestes termo$, podeis fazer desta o uso que julgardes c.anvenien-
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te, ·aos fins do vosso recente manifesto. - MauriC·io de Lacerda." 
Era o que tinha a dizer. 

SESSÃO DE 30 DE JULHO 

O Sr. Barbosa Lima: (*) - Sr. Presidente, tem s ido, durante longos 
annos da minha vida parlamentar, invariavel or~entação minha esforçar-me, 
no exercício dD mandato de representante do povo, muito mais por esclarecer, 
na medida das minhas forças intellectuaes, os assumptos postos em fõco pela 
actividade social de cada momento, do que agitar a opinJ.ão, •apaixonai-a, per-
tu!1bar-lbe a .rectidão de pronunciamentos conscientes. 

E' possível que das manifestaç.ões do m eu modo de sentir em cada caso 
em que eu t enba intervindo com a ·min'ha palavra, nesta e na outra Casa do 
CongrE\-."SO Nacional, é ·possível que dahi ten'ha resultado uma tal ou qual 
connivencia indirecta minha na emoção determinada p.or ·taes pronuciamentos 
no seio dos meus concidadãos. 

Não de.sconheço quê, .neste ou naquei'le episo.dio da minha vida paxlamen. 
tar, tenha podido encont·rar uma tal ou qual motivação para a agitação dos 
espíritos a .prop.osüo de questões que t enham exeitado a opinião nacional . 

Não é, na hora pre,sente, outro o meu intuito senão de, no desempenho 
dos meus deveres de .Senador, procu•rar alcançar dos responsaveis ]:.ela admi-
nistração republicana os esclarecimentos imprescindíve is á formação da con-
sciencia nacional dà certeUt. de que nos aahamo,s em .pleno regimen republi-
cano, sob a luz da m-ítica exercida livremente por todos os cidadãos e sob os 
sentimentos de responsabilidade p.or parte dos .gestores da causa publica. 

Eu espe.rava, Sr . Presidente, que vozes, por varias motivos mais auto-
rizadas do que a minha, t rouxes.sem a este l!"ecinto o caso 'hediondo, que tão 
profundamente abalou a alma, o coração dos brasileiros e da colonia estran-
geira domici'liada nesta cidade, q•ue foi a mDrte, inexplicavelmente violenta, 
~e um dos mais honrados representantes do a lto comm-ercio desta praça, lfigu-
ra de iriconfundivel relevü pela sua probidade, peJa notoriedade da sua aoção 
intel!i.gente na actividade mercantil na cidade do Rio de Janeiro. 

!Deveria estar espontaneamente no proposito das autoridades a p.reoccupa-
ção de darem t esternunbo inequívoco da Ji.sura de sua acção, da inC'U.JpabHi-
dade dos seus processos neste ep.isodio, verdadeiramente monstruoso, e·m que 
pereceu, despen.hando-se de ·um tercei.ro andar do edifício da Polioia Cen-
tral, o maUogrado compathiota, Sr. Conrado Borlido Maia de Nierneyer. 

Não é este, nos tempo-s recentes, o ·primeiro caso de suicidio, ou que me-
lhor nome tenha, morte váolenta - occasionada naquelle departamento da 
administração policial, ao qual se vae ligando a fun.ebre lenda de urna nova 
'I'Ilrpéa da quaJ se despenham todas as victirnas da perseguição policial. 

Que teria OCl iOrrido? .(Pausa). 
Que é que se teria passado entre aque1las Jugubres paredes, 'Para que 

um homem e quilibrado, um homem a.ctivo e ~ntrepi.do, uma co·nsciencia tran-
quilla e certa das garantias que a lei promette a tüdos os brasileiros, t iv€>Sse 
sido conduzido a d€lspenhar-se das janellas da Policia , buscando na morte a 
libertação de constrangimento, dos quaes se murmura em um ambiente de 
pavor crescente e de indignação recalcada, attrib'uindo-se aos agentes SU:bal-
ternos do Governo processos que lembram os m aís infames ardis da investi-ga-
ção inquisitorial? (Pausa). 

(*) Não foi revisto pelo ora-dor. 
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•Que é ·que podia .convir aos agentes do porter publico sinão cercar este 
triste epis.odio de todas as maniifestações inequívocas, de um exame .p·ara o 
qual fossem convidados representantes da f ami<lia do maUogrado patricia, em 
cujo cadav·er se pudesse proc1eder ás ·pericia·s ... 

0 SR. BUENO BRANDÃO : -Foram feitas. 
O :SR . BARBoSA LIMA: - ... capazes de evidenciar . . . 
O SR. BwENO BRANDÃo: - . .Com toda evidencia. 
o .SR. BARBOSA LIMA: - . . . que. nenhuma dessas accusações munnuradas 

têm ca:bimento n o caso? 
O SR. BUENo BRANDÃO: - São sem cabimento; não teem absolutamente 

fundamento . 
O SR. BARBOSA LIMA: - O. honrado Sr. Senador por Minas ~raes adverte 

que essas perícias <foram feita,s e eu me .permittiria perguntar-l<he si o foram 
com assistencia dos representantes da família . 

O SR. BUJ!lNO BRAN>iÃO: - Foram de a ocõrdo com a nossa legislação. 
O SR, BARBOSA LIMA: - 'Foram de ac:q.ôrdo .com a,s .trevas que nos envol-

vem a todos nós. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - ICom a nossa legi8lação, disse eu. 
O SR. BARBOsA rLIMA: - De accõ:rdo com a · legis.Jação correspondente a 

essa escassa luz pel'lll1ittida nos cala.bouç.o,s da situação reinante; de accõrdo 
com a logioa., que não c onvence a ninguem, desde <:[Ue só Uina das partes foi 
ouvida· e a outra nem sequer convid<Ld,a para assisti-r a es,se exame; de accôr-
do cem:.. a situação em que a d'amllia foi privada, inclusive, de ter o supremo 
consulo de c onvidar a tod.os os sceus amigos .para a inhumação de seu querido 
chefe e em que as rpoprias roupas da victima até hoje não foram restitui-
das áfamili'a. 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Foi fBito por autoridadB de respousabilidade 
legal. 

O SR. BARBOSA LIMA: - .Sr . [presidente, não commentó, assignalo, r egistro 
nos .Annaes do Sena do Brasile iro ·esta pa,gina eloquente da ;hora presente, que 
falla por si mesm a e q·ue não .pede os supprime ntos de nenhuma argumenta-
ção destinada a comp·rovar-lhe a propria e vidBncia espuntanea. E passarei a 
outros pontos que m e trazem á tribuna, no de sempBnho dos m eu s a.rduos de-
v.eres. DeixarBi de lado, c10m a inteii'a li:berdade em que co·ntinuam a exerci-
tat·, co·mo ·entendem, o seu officio, os scar.pia,s da ho·ra prBsente e cerrarei 
os ouvidos aos longínquos gemidos que pos sam p·rovir de oontenas de victimas 
da tyrannia reinànte, •que fazem OJerrnbl'aT o·s piombi de Veneza, a ponte dos 
Suspiros e todos os processos da 'republica oHgarchlca de Ve4eza; e passarei 
a outras manife.sta çôes, igualmente eloqu.e ntes, que são os processos caracte-
rísticos do quatr iennio que está a findar se1n poder largar as muletas do esta-
do de si-tio . 

Refiro-me, Sr. Preside nte •. €Jll primeiro lagar a e ssa ma nife st<açã.o pesa-
da.men~e eloquente, das cons·equenCJ.as previstas do· r e gimen do incondiciona-
li.smo da theoria parlamen.ta.r das ·questões fechadas, doutrina em virtude da 
·qual o paiz ainda não voltou a si do espanto que lhe -causou o innominavel 
papramá :da "Revista do ,Supremo ;r'ribunal Federall", no qu al es tão juridica-
mente compromettidas, ·moralmente e n volvidas, personalidades do mais alto 
de_staque no scenrurio da vida politica do Brasil. 

Sr. Presidente, V. Ex. salbe <:~ue nQ.s já. ohegamos á situação de \Se appcl-
l'a.l" para uma especie_ de subscri.pção <:~ue corre .para ratinhar vintens que, 
ac.cumulados , deem para ,se c ompraT !11m modesto c-ruzador para a esquadra 
nac!.ona.l. 

O Thesouro Nacional, o Thesouro F edera l, o The:;;ouro da U11ião, a cargo 
do qual deveriam correr as despeza,s com a acquisição de recursos 'pan:a a 
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nossa defesa nac<ionaJ, encantra-se 'tão depruuperado que foi neces.saria a: ini-
ciativa pitturesca do Sr. Ministro do Exterior, de sacola e cajr~Ak>, a bater de 
porta em porta pelas unidades federativas, para que estaJS, das sobra.s de seus 
orçamentos regionaes, mandassem uma pequena parceJla .prura se adquirir 
aJguns destr0yers que fi.ng:i,ssem de elemento iniciaà da. remodelação do mate-
rial de guerra d a Mariruha RrasileiTa. E todavia votann...se c:reditos na impor-
tancia de milhares de contos de rêis para acudir a despezas com a publicação 
da "Revista do Supremo T-ribunal", media;nte um contracto que não encontra 
precedentes na nossa vida administrativa, e difficilmente encontrará para:lle'lo 
na vida administrativa de q,ualquer nação civilizada. 

E' q·ue, Sr. P·residente, estas agm·a são as consequencias financei•ras, são 
os resultados pecuniarios de um dos muitos gestos do incondicionaJtsmo mi-
litante, da prevenção que os d<l'ffiinadores de cada situação .política teem 
para oom todos aq.uelles .que destoam da o·ri-entação .governamental, daquella 
displiaencia com que se obstinam em l!lão ac.ceitar as adver·tencia;s pa;trioticas 
dos que, na hwa op.portuna , ·pugnam pala defesa dos dinheiros ;publicos, da 
omnipotencia oom que o Zeader das maiorias fecha as questões, mesmo aquel-
las que envolvem o emprego e o com.promisso dos dinheiros publicos . . . 

O SR. ·BUENO BRANDÃO: - Quando Zeader da Camara nunca fechei uma 
questão. 

O SR. BAilBOSA LIMA : - .. e em'P'resta o .seu pr estigio á victoria nas vo-
tações no plenario e ao triumpho nas votações nas CommiE'sões a emendas 
ccmo aque'lla de que !resultou o c ontracto da "Revista do Supremo T;ribunal 
Federal" . 

Si o Zeader de então tivesse acaeitado a51 ponderações patriotica,s, tidas, 
não sei porque, por suspeitas, tidas, não sei porque, por inacceitaveis, da -
quelles que apontavam para o esca-ndailo que ê a approvação daq:ue11a emenda, 
o Thesouro Nacional não estaria, n a ·hora presente, sangrando a branco nas 
suas ar-terias de mai-s grosso calibre, esvaindo-se. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - V. Ex. deve recorda r-se que áquelle tempo o 
contracto não foi examinado e ne'm visto por quem .quer que fosse ... 

O SR. BARBoSA LIMA: - E' o que estou a.ssignalando. Na Cornmissão de 
Finanças defendeu-se a approvação de uma suggestão, envolvendo a appro-
vação de um c ontracto oque não se publicou na m esma 'hora e, o que ê mais, 
a esca:ndalosissima e abominavel approvação ... 

O SR. BUElNO BRANDÃO: -A Commissão de Finanças requisitou a remessa 
do contracto que lhe não d'oi presente. 

O SR. RArulosA LIMA: - .. . de uma car.ta-€o!D branco, sacada contra 0 The-
SO\!IO, com a app.rovação de uma lista de objectos a serem importados isen-
tos de direitos, lista que não ifoi lida, IT ista da qual não constava atê as . cente-
nas de .barricas d e c imento e de appa rel'hos sanitarios , importados por essa 
escandalosa empreza ·patroc!nada ... 

O SR. BUENo BRANDÃ.O: - Não podia fazer pa;rte do contracto. 
O &!. BARBOSA LIMA: - . :.pelos r&Sponsaveis pela cousa pu]:}lica em uma. 

e outra Casa do Cong.resso. 
O SR. BUID<.o BRANDÃO: - Jsto não foi examinado. Não constava do con-

tracto, que, apezar de requisitado, não foi presen·te á Commissão. 
? SR. BA~OSA LIMA: -Mais grave a responsa:bilidade . Seria 0 caso para 

soliclta.r na Integra esta relação de ol:(i.ectos pll!ra os quaes se consentiu em 
globo a isenção d e imposto. 

O SR. BuEJNo BRANtiko: - Era funcção mais executi~a que legislativ:a. 
O ·SR. BARBOSA LIMA: - Foi a acção legislativa que decla.rou appro'Vado 

o contracto; foi a iniciativa parlamentar que dro1arou concedia a de direitos 
e, Pll!ra -eompleta.r este escandaJoso iJ?anamá ... 
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o SR . . BuENO BRANDÃo: ~ 'E' pTeciso que V. Ex. s€ lembre que naquelle 
momento só S€ discutiu o per-eço de impressão de pagina da "Revista" e nada 
mais. 

o SR. J3AIRBOSA LIMA: - ... só falta a série de aff,irmações do honrado 
l6adm· que c1onfessa só se discutiu ... 

O SR. BuENo BRANDÃO: - ElS<tá. claro ·que confesso. 
o SR. BARBOSA LIMA: - ... o que houve de mais é i:nsignificant€ e r,ão &<> 

discutiu o· essencial. 
O SR. BUENO !BRANDÃo: - Consta dos A.nnaes. Do que . occorreu fó,ra do 

Parlamento não sei. 
O SR. BARBOSA L ·IMA: . ....,.. V. EIX .,, Sr. ,President€, sabe q·ue faço sincera-

m€nte justiça á integridade e á honradez pe.ssoai do meu dtgno collega, Se-
nador pelo Estado de !Minas, no desempenho de seus dever€8. (Muito bem.) 

O .SR. BUENo BRANDÃO: - Agra.deço a V. Ex. e estou certo de merecer o 
conce.ito que ácalha d€ enunciar. (Apoiados.) 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não tenho nas €ntrelinhas nem ,s€gundas inten-
ções ou intuito .nenhum de melindrar, de ma.goar ·nas suas ilegítimas susce-
ptibilidadss. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - .Aflfirmo a V. Ex. que assumo inteira reSJpon-
sa:biiidade d€ meus actos. Não desvio a responsabilidade -que porventmra me 
couber. 

O SR. BARilOSA LIMA: - Estas consideraçõ'es estão a indicar, ·na ho•ra pre-
sente, o.s :riscos trem€lldos que resultam da implantação nos nossos costumes 
parlamentares de se não discutirem conveni€llt€m<mte os assumptos que de-
vem ser trazidos a amplo d€bate no seio das Assembléas Legislativas. 

0 SR. A. AZEREDO: - Apoiado. . . 
O SR. BUENO BP.ANDÃO: - V. Ex. d€Ve estend€r esta affirmação a mui-

tos ou:-ros· actos praUcados pelo Congr€sso Nacdonal. 
O SR. BARBOSA LIMA: -!Esta a consequencia da doutrina que consiste em 

approvarem-se projectos na fé dos pa.drinhos. 
A Camara poude appro'l'ar essa em€nda sem embargo das objecções do 

illustre Deputado Sr. V.icente Piragib€ ou do Hlustre !Deputado Sr. Azevedo 
Lima, ou do illustre Deputado Sr. Jtodrtgues M:achado. A Camara poude ter 
a certeza de que não tinha o m€llor fundamffilto as- allegações' desses opposi-
cio•nistas; que não baverá mal nenhum para o T'hesouro Nacional na appro-
vação de-ssa suggestão pr.ovffilient€ das mãos· valetudinarias do velho presi-
dente do mais alto tribunal. A Camara poude approval-a ao apagar das 
luzes. 

O .SR. A AzEREDO: - Um .contradto não 'conhecido. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Aliás, as objecções feitas hoje não o foram na-

quella occasião; nenhum dos Deputados dtados por V. Ex. lfez objecções 
desta natureza. As objecç.ões. foram feitas sobre outro aspecto do contra.cto. 

O SR BAP.BOSA LIMA: - A Camara e o' Senado podem dar o seu assenti-
mento em globo, e o resultado, Sr. Pres1dente... · 

O .SR. A. AzEREIDO: -O contracto não foi apresentado á Commissão. Nem 
a Camara .nem o Senado o oeoniheCiiam; vortanto, é •um ,contracto nullo, q ue 
se não conhece. 

O SR. BUE'No BRANmo: - O anno passa.do eu opinei na Commissão de Fi-
na.ngas pela sua l'evisão ou ·rescisão o 

O \SR. BAP.BOSA LIMA: - E' um contracto nullo, mais <que nuUo, de cuja 
nuilidade, porém., resultou a . sahtda de dezenas de mi.Ihares de contos de réiS 
do Thesouro Naciona.l, arrancados ao contribuiri-t€, ao qual nenhuma compen-
sação se oifferece que 11ão seja aquella qu€· ~he é servida na magra mesa de 
todos os dias, sob fórma d€ carestia da vida, pelo des·equilibrio do nosso meio 
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circulante, pelas condições desastradas das •nossas cotações cambiaes €' pela 
situação a que fom-os levado.s ·pela t al'ifa prot·eccion1-sta dos 1nag.natas·. 

O SIR. 'MoNIZ SoDRÉ: - Apoiado. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - Do Congresso . 
O SR. BARBOSA LIMA: - Sr. Presidente, não· 'ha que revolver essa ulcera 

hedionda, característica da diat'hese do incondiclonaJi.smo absoluto, :poJ·que ha 
outras man:id'estações da enfermidade .que affUge o organismo nacional, de-
nunciadas pelos clinic-as de maior nomeada, que se encontraram em consulta 
da frumllia ao lado do enfermo. Quero me referir ao. teS>temumho dado por 
pessoa da maior autoridade, representante do governo de então, o S.r. Qustodio 
Coelho, presidente ou di·rector que !!'oi da Carteira Cambial do Banco do 
Brasil . 

S. Ex., chamado a .conta& pelo ex-Ministro da Fazenda do actual Gover-
no, defende-se e revida, fazendo accusações que, se ·nós não estiv·essemos no 
regimen da mais absoluta irresponsabHidade dos s upremos ãgentes da couoo. 
pu,bliCJa, teriam aberto no Brasil o primeiro caso de em.peohement presi-
dencial. 

0 SR. ANTONIO MONlZ: - .Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA: - O Sr. Custodio Coelho fez, em um dos jor.naoo 

de maior circulaç.ão desta cidade, accusações que continuam de pé e .que 
valem pelo primei~o item de um libello a ter andamento perante os tribunaes 
competentes, architect!l!dos pelo legislador constituinte. Nós· temos uma lei 
de responsabilidade que cogita dos crimes .c.ommettidos na .gestão dos dinhei-
ros publicas, :pelos responsaveis por essa .gestão. 

O Sr. eutodio Coelho pergunta: 
;;Quem ernittiu .cJandestinamente letras do '!\besouro" - obser-

vem ·OS honrados Senadores - "sem autorilmÇão 1egis.Jativa, na phan-
tastica somma de mais de •600 mil contos?" 

"Quem mystificou operações de cambio, falsificando" - pese bem 
o Senado o va:lor tec:hn.ico dessa ex:pressão, o seu alcance juridiüo -
"falsificando valores para garantia da im.portancia eq·uivalente ·SIU.Pe-
rior a .1·5 mi.l'hões ester.Jinos?" 

Feita essa dupla interrogação escandalosa, o ex-director da Carteira Cam-
bial, perna de governo·, co-responsavel na gestão dos dinheiros •IJ'Ublicos, o 
Sr. Custodio CoeHw, .sob a responsabHidade do seu nome honrado, aflfirma, 
responde ndo ás ;pergunta . .que elle mesmo formulou, que quem emittiu c:lan-
destinamente, que m falsi!l'icou, quem emitüu sem autorização legislativa foi o 
ex-Ministro da F a zenda, de parce ria oom o ex-director da Carteira de Cambio! 

Sr. ·Presidente, esperei uma semana, o numero de dias mais q ue suf-
flciente para vêr o desmentido a essas formidaveis• increpaçõ'es. Depois, 
puz-me ingenuamente a esperar a manifestação do representante do ministe-
,·io publico, iniciando o :Processo necessario ao castigo dos delinquentes dessa 
natureza. Mais .tarde ainda mai-s candidame nte, dei-:me a acreditar na lon-
gínqua p01ssibilidade de uma manifestação da Commissão de Constitu·ição e 
.Justiça da Camara, iniciando as dili.gencia.s pTeliminares, para que se houvesse 
i!e apurar e·ste crime, caracterisoado, em todos o.s seus lineamentos tee>hnicos, e 
(!e abrisse assim o processo pelo qual se convencesse o publico br:J.sHeiro de 
que, na Republica, nã o ha nenhum .gestor da Fazenda Nacional irrespondivel, 
lnviolavel. A característica desse regimen é precisamente a responsabilidade. 
A primeira. lei que o legislador constituinte mandou que o le·gisl!l!dor ordi-
nario ;fizesse foi a lei de responsabilidade. Essa foi feita, essa ahi está nati-
morta, inviavel no ambiente creado pelos nossos depi]oraveis CJOstumes de in-
condicionalismo a;bsoluto ,que a mergulha no estado de sitio ohronico, findo 
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<J .qual, .:Pelo artigo 3• doos·a me,sma lei d.e res·ponsabi.Jida.de, o Chefe ·de 'Estado 
não póde mais ser chamado á conta. 

Eu, .Sr. Presidente, deveria terminar por um requE;>rimento · n.o sentido 
de haver o Sr. Ministro da Faz;e~da de informar, ouvido o S.r. Ministro da 
J .ustiça, quaes as providenc!.ias tomadas ·para .se <~,veriguar da clandestinidade 
dessa emissão de valor!)s na somma avultada de 600 mil contos em letras ·do 
.Tih.esouro, quando . a lei de .orçamento apenas consente na ·emissão desses 
titulas até o maximo intranspo!lliv,el de 100 mil .contos. Eu deveria, em these; 
.enviar o meu requerimento á Mesa para .que o Senado houvetSS.e de tomal-o 
na consideração que entendesse. Não o faço. E não o faço, Sr. Presidente, 
porque é mais da honorabilidade, é mais da :probidade individuai dos ges-tores 
da Fazenda Nacional, neste momento, tomar a espontanea iniciativa de pro-
vocar as diligencias neces,sarias . para o castigo dos delinquentes, . para. com-· 
pl~t~ elucid~ção da verdade, do que incumbir-me dessa orientação. Penso ter cpmprido o meu dever assignalando que um requerim~nto nestas condi. 
cões seria tido como eivado de suspeição .por partir de um delegado do povo, 
de modo nenhum bem visto nos circ1ulos officiaes e condemnado esse expe-
diente a ter a mesma sorte que teve : o requerimento d'ormulado pelo honrada 
Senador .pela Bahia quando p.ediu a nomeação de ·uma c.ommissão para escla-
recer . os horroras praticados nos ca1abouços da inquisição reinante. E, toda:" 
via, ·Sr. Presidente, na .hora actua1 a Camara dos <Deputados guiada pelo 
'U!(Lder da, maioria sem emb,ar.go dos ensinamentos· caracteristicos do regimen 
:presidencial acaba de approvar um requerimento para a nomeação de uma 
co:mmissão, que já está nomeada, para apurar o grão de respoiU3rubilidade de 
todos os agentes do poder publicro envolvido& no panauná da Revista do Supre-
m.o Tribunal Federal. 

Dá o regimen presidencial approya; aqui o regimen presidencial nega! 
Vê V. Ex . . que com a Iogica de taes rubsurdos seria um gesto no ar apre-

sentar tal requerimento. 
À mim bastá-me, mas não me consola a alma de patriota; !basta para a 

amargura de quem é testemunha de semel'hal).te nauf.ragio das instituições 
republicanas, basta-me ter assigna:Iado escandalos sobre escandalos, vergo-
nhas sobre vergonhas, crimes sobre crimes, que porão um fecho sinistro em 
um quatriennio que quer expiorar ' debaixo da gargalheira do estado de sitio. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; ·muito bem.) 

O Sr. Paulo de Frontin: (*) ~ Sr. Presidente, não pretendia absoluta-
mente · pedir a ·palavra na sessão de hoje. Reservava-me para o'ccupar a tri-· 
huna no momento em .que, organizado o relatorio da Delegação Brasileira á 
Conferenaia· Parlamentar .Internacional de commercio, em Roma, devesse dar 
co·ritas . do mandato ·que o Senado - especialmente, V. Ex., seu .digno Presi-
dente, me; confiou, ·prestando ao mesmo tempo esclarecimentos completos .sobre' 
a acção da Delegação Brasileira, ·não só na parte que era especiàlmente des-
tinada, como e-m todas as outras theses alli discUJtidas. . 

A questão, porém, de que se occupou o illustre Senador :pelo Estado .do 
Amazonas, •cujo nome peço venia .para declinar, o Sr. Dr . . Barbosa Lima, e a, 
min•ha .qualidade de representante do Distrioto' Federal, . não me permittem, 
eximir-me de fazer ligeiras considerações sobre a .primeira ·parte :de SUill 

oi·agão . 
. A morte do ·Sr. Conrado 'Borlido ·Maia de Niemeyer, d'ilho de um :brasileiro 

illustre, pertencente a uma familia de servidores dignos do Estado·, os quaes 
prestaram ·ao paiz relevantes serviços· ·(apoiados); o conhecimento pessoal, 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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amigo, como era do eX>tincto, obri-gam-me a tratar da que~Stão, de modo sue-
cinto, porquanto não tenho os elementos .que s.eriam q"Jecessarios · para trazer 
qualquer a!firmação definitiva sobre o caso que constituiu a primeira parte. 
do discurso do i.Jlustre Senador pelo Amazonas. 

Julgo, porém, que, dea·nte da inquietação d.os espiriotQs, na Capital da 
RepubJi.ca . .. 

0 SR. SAMPAIO CORR1i:A: - Apoiado. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - ... deante da incertez;a em relação ao que 

occorreu, perante a imaginação de cada um, imaginação m uitas vezes per-
versa, que procura inventar e propagar factos nem sempre verdadeiros, ma-
:dmé não havendo liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, julgo 
preferível seria que fosse trazido a 'PUblico tudo quanto existe neste par-
ticular. 

O facto po,sitivo ê que a morte violenta desse cidadão brasileiro se deu. 
O SR. MONIZ .SODRÉ: - Com uma série de circumstancias forinidaveis 

contra o Governo. 
O SR. !PAULO DE ·FRONTIN: - O facto positivo é que rutê h oje não se deu 

ama explicação capaz de justificar o s uicídio attrib-uido á victima; o facto 
positivo ê que ainda não se trouxe ao conhecimento publico a responsabili-
dade que esse noS!SQ ooncidadão 'Pudesse porventura ter em r elação its bom-
l•as de dynamite que 'houvesse v-endido. 

Ao contrario, o q.ue !foi entregue ao Mlnisterio da Marinha <foram apenas 
talxas de dynamite arrecadadas na sua casa, mas ficando tambem verificado 
que s ua casa commercial tinha a .nece.ssarla licença para n e·gociar com ex-
plosivos. 

O SR. ,S,\,MPAio CoRR:tl:A: - Objecto de commercio. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: -Não são, portanto, esses elementos sufficien-

t:s a uma conclusão segura. 
Da parte do illustre leader do Senado, m eu eminente amigo, Sen ador 

Bueno Brandão, ouvi a declaração de que a responsa:bUidade -Jega.J do <facto 
jâ. foi verificada. 

O SR. BUENO BRANDÃO: -Perdão: eu disse que o exame foi feito por auto-
ridades de responsabilidade legal . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Perfeitamente. 
O exame foi feito de conformidade com a lei. 
Não tenho a menor duvida em acceitar a declaração de V. Ex.; sómente 

entendo que, para esclarecimento da opinião, o auto do c•orpo de delicto ou 
os documentos correspondentes a esse exame devem ser officialmente publi-
cada.~. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Sel-o-hão, sem duvida. 
0 .SR. ANTONIO MoNIZ: - Jâ o deviam ter sido. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não discuto a opportunidade, mas torna-se 

necessario que isso venha ao conhecimento pu'blicp, para que a opinião não. 
seja ainda mais desorientada, para que a imaginação não invente - e in-: 
vent e perversamente. . 

Não attribuo, e acredito que nenhum dos .srs . senadore:s .possa attri:buir 
a S. Ex. o .Sr . Presidente da Repoublica, ao Sr. Ministro da .Justiça ou ao 
Chefe de Policia a m enor responsa,bilidade quanto ao facto q.ue se apura. Na-
turalmente, s.i houve alguma cousa irregular, si houve acto C·riminos.o, esse, 
forçosamente, .é r€\sultante da a.cção criminosa de autoridade subalterna. 

O SR. BUENO BRANDÃO: -E o· Governo ê o mais interessado em que o facto 
seja. examinado. 

O S;R. PAULO DE FRONTIN: - E como estou dentro desta opinião pessoal, 
confiando e certo de que a publicação dos documentos, ·o r esultado do inque-
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rito virão demonstrar a verdade, é que e u , trazida a .questão ao Senado, soli-
citaria de S . Ex., o nobre Zeader, a ,sua intervenção, sempre efiiciente, no sen-
Üdo dessa nec-essaria publicação, que vká tranquil!izar a opinião publica. 

Pouco te nho a accrescentar. 'E' apenas ·1l'llla questão de precaução . 
No quarto, aposento ou sala em que occorreu o facto, já s e deram dous 

casos iàenticos. 1Dizem que o mal provém do proprio q·u arto; n ã o. posso af.fir-
mar. Apenas adianto que dous casos j á se deram alli. Si o mal é do quarto a 
precaução a .tomar é simplissima: o Governo qu e ;mande colloca r uma ·grade d~ 
ferro na janella dessa sala ou aposento. Assim, evitará a repetição de factos se1 mel11antes. Os que siio inquiridos, ou por·que se sentem deveras culpados, ou 
por outro facto q-ualquer, não poderão recoa·rer a esses extremos, em detri(l 
m ento não só de s ua fa.milia, e, o que é mais importante, quanto á seguran-
ç.a, á certeza da. reguÚu·idade da justiça e da administração publica . ·i 

O oS&. ~ARBOSA LiliU: - Ficando sem a Uberdade de suicidarem-se. 
O oS&. MoNrz SoDRÉ : -Nem mesmo .para lfugi.J:em á tortura. 
O SR. PAULo DE .FRoN{riN : - Era o que tinha a dizer (M·uito bem: ?nuJ· 

to àem . ) I 
I 

O Sr. Sampaio Corrêa : (•) - •Sr. Presidente, agradeço ao Senado a pro-
va de deiferencia para com o collega q.ue .durante a.I.guns minutos apemls 
occupará. a tribuna. / 

O m eu eminente m estre e amigo, Senador Paulo de F~·ontin, com a auto-
ridade absoluta que tem d e .faUar em nome do Distrioto F ederal, já manife~
tou, Sr. Presidente, o sentimento desta cid:ade, com r eferencia a o caso do 
sui-cídio declarado do n egociante Con.rado Niemeyer. I 

Tive opportunidade de· intervir junto do meu prezado a migo, o Sr . 'Sena-
dor Bueno Brandão em a .n oi-te do dia em que a policia effectuou a prisão d& 
Sr. Conrado de Niemeyer. A oS. Ex. o .Sr. Senador Bueno Brandão eu disde, 
pelo telephone, da minha casa, onde havia sido procu rado pela Exma . viula 
do Sr. Conrado Niemeyer que, c onhecendo esse moço de longa data, havendL 
com elle trabalhado por· vez~ no comm<Jrclo do Rio de Janeiro, sabendo d& 
sua 110nestidade, da sua hombridaJCle, da inteireza do seu cara-cter, assumia 
completa, a.bso1uta responsabilidade ;po1: elle, tão certo estava, como estou 
a.i·nda, de que sendo de uma ifam.ilia d e grandes serviços prestados ao nosso 
paiz, era illlCapaz de um conluio, para que se destruíssem e qifiolo.s publicos, , 
ou .pa ra qut> se procurasse .p er turbar a ordem legal, recorre ndo a taes pro· 
cessos de destruição. ,(.tJ.poia.dos . ) 

F oi assim que me exprinli, servindo-m e do t elephone, ao Sr . Senador 
Bueno Brandão., e hoje inteiramente c onven-cido do que ruflfirmei faço a mesma 
declaração aos meus honra·dos ·collegas do ·senado. 

Pretendia, portanto, :pa ra cumprir o meu dever de anügo, de .brasileiro, de 
representa nte desta Capit<tl, n o Senado da R epubUca, tratar, n OJ momento 
opportuno, do caso . Aguardava ·apenas a collecta de mais a lgumas in.forma-
ç~e!> que m e habilitariam a s olic·itar do .Senado um pou()(} de art:tenção par<l 
um caso como esse, q.u e, infelizmente, se reproduz e que tanto mal fazerr. 
áquelles qu e hajam mais t a rde de j u lga r da civilizaç~ da minha terra, nu 
m omento .pres ente do estado em q u e no~ encon t r aJinos . 

O Sr. Senador Barbosa Lima , por-ém, e em seguida o meu eminente am1 · 
go, S·r . Senador P a ulo de F.rontin, trouxeram o caso á tr.tbmla do Senado e 
eu, precisava tambem nesta hOJra da r o m eu depoimento, juntando a minh<~. 

(" ) Não foi revisto pelo orador. 
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!olicitação á que foi .feita pelo Hlustre representante do Districto Federal no 
sentido de que o Governo da Republi-ca, nesta hora. neste caso, dê a mais 
ampla publicidade -com red'erenc-ia a todas as accusações que ·pw-ventura, pos~ 
sam peza.r sobre a memoria de Con radO< Niemeye-r·, de modo que a verdade 
Se apure, .porque nós sabemos que a suspeita, a simples suspeita. pôde, á.; 
vezes, levar a interrogatorios, que todos nós sabemos são, não raro, mais ou 
menos torturantes e conduzem homens innocentes á situação igual áquella 
em que talvez se encontrasse Conra.do de Nlemeyer. 

Venho, portanto, j·untar o meu pedido ao feito pelo Sr. iSenador Paulo d<o 
Frontin, ap:pellando /Pa.I"a Q Governo, para que publique todos os documento:;, 
publicação nece:::saria á completa elucidação da verdade. 

O SR. 'MoNiz SoDRÉ:' --Aguardo as informações officiaes. 
O iSR. BUENo BRANDÃo: -O Governo sabera. cumprir o seu dever. 
O •SR. SAMiPAio Co&RflA: - Era o que eu tinha a dizer. (M1~ito btnn>· '1111ti-

to bem.) 

SESSÃO DE 4 DE AGOSTO 

O Sr. Bueno Brandão (*): - Sr. Presidente, agradeço ao meu honrado 
"collega e ami.go, Senador por A1ago<J.S, Sr. Euse'bio de Andrade, a gentileza 
de me haver cedido a palavra neste momento, pois quero tratar de assumpto 
que inter esso. não só ao .Senado como a todo o paiz. 

Venho h oje desobrigar-me do compromisso que assumi para com os il-
lustres 1Senadores, representantes do Districto Federal, meus prezados ami-
gos, .Srs . Paulo de Frontin e 1Sampaio Cor-rêa, trazendo a 1SS . Exas. e ao 
Senado as informações que 1hes havia promettido sobre o triste aconteci-
mento da morte do Sr. Borlido Niemeyer, in!formações estas que são ende-
reçadas ao honrado representante do Estado do Amazonas, Sr . Senador Barc 
bosa Lima, que em primeiro logar tratou do assumpto. · 

Em aparte -que tive occasião .de dar quando fallava o i!lustre repre-
sentante do Amazonas, declarei a '8. Ex. que a policia e os representantee 

. da autoridade publica haviam procedido dentro da lei e com estricta obser-
vancia de todas as formalidades 1-egaes em relação a esse acontecimento, que 
todos nós lamentamos. 

Não tem nenhum dos representantes do poder publico, affirmo ao Se~ 
nado, a mais remota responsaJbi!idade no desapparecimento do Sr. Borlido 
Niemeyer. Posso mesmo asseverar, baseado em in!formações presta das, que 
tudo fizeram no sentido de e.vitar esse lamentavel acontecimento. 

Para começar, !Sr . Presidente, direi que a policia recebeu denuncia de 
que o Sr. Conrado de Niemeyer, chefe da firma Boruido !Maia & C., estava 
fornecendo dynamite e mais materiaes para a fabricação de bombas, e ·que 
no seu armazem, sito á rua Rosario n. 55, havia certa porção de dynamite 
e mais petrechos para esse f"im. Um seu empregado, de nome Geo, teria ido 
diversas vezes ao trapiche àa casa commercial de Niemeyer, sita ã. rua da 
Gamboa, buscar dynamite por ordem de seu patrão. Interrogado, aquelle 
empregado declarou {lue, de facto, tinha transp"ortado do dito tr31Piche para 
o escriptorio da -casa commercial referida e entregue a Niemeyer diversos 
pacotes de dynamite. Dando a policia •bus·ca no armazem da casa comme.r-
cial de Niemeyer, encontrou, em uma casa forte, uma caixa de dynamite, 
grande quantidade de estopim e de espoletas. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Niemeyer negou a princ·ipio ter recebido das mãos do empregado Geo os 
pacotes de dynamite vindos da Gamboa. ;Mas, na busca procedida no tra~ 
piche alludido, encontrou-se um cartão desse negociante ordenando a entrega 
de vinte e duas capsulas de ferro galvanizado a um certo individuo - 3Jliâs 
a denuncia já se referia a essas capsulas -e que eJ.las eram destinadas ao 
tabrico de bombas - e, sendo-lhe. exhibido o m esmo cartão, que era do seu 
proprio punho e bem assim um pe.daço de p3Jpel onde elle havia dese.nhado 
as capsulas em 'questão, resolveu tudo explicar, -dizendo que, realmente, es-
tava comJPromettido em um movimento revolucionario e que fornecia material 
para a fabricação de 'bombas; que em seguida declarou que o material era 
por elle entregue a Viriato .Sc·homalcer ora directamente, ora por intermedio 
do Dr. Martins, dono da pharmacia Elite, sita á rua do Cattete n. 245. Pre-
sos, confessaram que l'ecebiam de Niemeyer o alh.idido material para fabri-
:::ação de bombas. 

A poEcia veriíicou que Niemeyer é o proprietario morador na casa n. 75 
da rua Flack, onde dias antes se havia dado o tiroteio entre officiaes revol-
tosos e investigadores· da delegacia, dos quaes tres sahiram feridos, sendo um 
gravemente. ISchomaker confessou a verdade, indicando outras pessoas en-
volvidas na conspiração e. a maneira pela qual faz:a entrega do material. 

Feita a diligencia na casa onde ISchomalker aíf.irmava estarem as bombas 
já fabricadas foram encontradas oito de (Peso approximadamente de 12 kilos 
.cada uma. A casa situada á rua Gurgel -do Amaral, em Inhaúma, de pro-
priedade do Dr. Orlando de Mello, que cónfessou terem s·ido as bombas fa-
bricadas em sua casa por um fogueteiro de Nova Iguassú, auxiliado por um 
sargento do Exercito de nome Ciciliano. · 

P resos, conf-essaram que, effectivamente, as bombas foram por elles fa-
bricadas no porão da referida casa. sendo que o sargento agia por ordem 
do capitão Nery da Fonseca. 
_ No trap-iche da casa commercial de Niemeyer apprehendeu-se grande 
quantidade de dynamite e de munição para armas de fogo, sem que a firma 
tivesse licença para negociar taes artigos . 

;No auto de declarações de Antonio Martins de Araujo Silva se lê que 
elle declarou exercer a sua clinica no bairro do cattete, Laranjeiras e Bota-
.fogo, dar consultas na pharmacia Elite na rua do Cattete, que foi á casa 
do cai,>itão Leopoldo !Nery da Fonseca acompanhado do tenente Chevalier, 
que se achava doente; que o capitão. Nery pediu para tratai-o, tendo elle 
.inici<tdo o tratamento no dia immediato, na casa á rua Mar.queza de Santos; 
que os dous oíficiaes adoptavam nomes suppostos e preparavam um novo 
movimento revolucionari-a nesta Capital, conferenciando alli demoraJdarnente 
com outras pessoas, entre as ,quaes estava o tenente Hugo Bezerra e Delso 
.da Fonseca, tendo visto tambem uma noite o n ego·ciante Conrado Niemeyer; 
que quando alli esse negociante desconfiou que elle fornecesse dinheiro e ou-
tros elementos aos revoltosos, tendo disso depois certeza, porque Niei:neyer sO-
licitou do declarante que fizesse entrega a Schoma!ker de tres volumes, con-
tendo capsulas de ferro; que ó 'barbeiro de no.me Accacio Rodrigues, tam-
bem recebia de Niemeyer material para ser entregue a Schomalcer; que a 
material fornecido ao tenente Chevalier se destinava ao fabrico de bombas 
que s~riam lançadas por aviões e a mão; que o plano geral da revolta con-
sistia em levantar a comQJanhia de carros de assalto, a Escola de Aviação 
Militar; que na Escola Militar dous alurmws de nomes Mauricio e Trom-
powscky se encarregaram de levantar cerca de 200 alumnos; que tambem 
na Marinha de Guerra cantavam com alguns elementos da Escola de Avia-
<:ão e com alguns destroyers; que a acção da rev·olta seria rapida e decisiva. 
Decidindo em pouco tempo a situação; que ouviu .dizer que os elementos de 
ligação entre elles e o capitão Costa Leite era o Dr. Belmiro Valverde; 
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nunca tendo visto o. referido medico em confabulações com os officiaes revol-
tosos. Em additamento informou ainda que as bombas de dynamite que ex-
plodiram em dive_rsos -edifícios publicas desta Capital foram lançadas pelo 
capitão Leopoldo Nery da Fonseca, segundo as affirmações des~e mesmo 
capitão na presença do declarante; ,que essas bombas eram lançadas não 
com o intuito de _matar quem quer .que fosse, _:p.as apenas para , alarmar; 
que a bomba que explodiu no Banco do Brasil fôra elle capitão Nery da 
Fonseca quem a lançara accendendo nella o estopim; que assistiu esse ca-
pitão commentar em uma roda de off'iciaes revoltosos· e no local por elle 
indicado que havia distribuído armamento a 20 . ou 34 sargentos do 3° regi-
mento de infantaria. 

. Encontra-se, .Sr. !Presi-dente, no auto de. deco!arações que faz Rodolpho 
Balagner, -que .Conr-ado Niemeyer, tomando o automovel, mandou que o de-
poente f-osse buscar no deposito tres embrulhos e um tubo que lhe pare.ceu 
proprio para saneament-o de agua; que esses emb1·ulhos, bem como o cano , 
estavam no chão, e ·o depoente os conduziu para o automovel; que chegando 
á rua do Rosario n. 515, iConrado Niemeyer, sahindo do autom-ovel, levou os 
tres embrulhos e o cano para dentro da Joja, e pouco depois voltou trazendo 
os tres embrulhos e entregando-os ao de.po<mte, determinou que os levasse á 
pharmacia Elite, sita á rua do Cattete n. 245, ~ entregasse ao Dr. Martins, 
nome que estava escripto nos embrulhos; que como ~iio encontrasse o Dr. 
Ma rtins, o depoente deixou os tres emibrulhos na pharmacia, retirando-se; 
que os tres embrulhos que conduziu á pharmaJCia eram baStante pesados e 
duros, parecendo ao depoente ser ferro, não podendo, por'ém, com segurança 
atfirmar o que elles continham, visto estarem embrulhados e bem amarrados. 

Em seguida vêm as declarações de ·João Dias da •Silva Ri-beiro, encar~ 
regado do deposito da firma Borlido, Maia & C., dizendo que por ordem do 
chefe da casa, Sr. Conrado Niemeyer, esteve naqueHe armazem Geo Vicente 
Pa rype, .empregado de categoria da referida firma, afim de buscar dez kilos 
de dynamite; que o declarante relutou em fazer tal -entrega, visto_ Geo não 
traze~·. com-o de habito, a nota de pedido; que Geo então retrucou que pos-
teriormente o ..Sr. Conrado eXjplicaria a forma para a baixa no stock; que, 
á vista disso, entregou a .quantidade de dynamite acima referida ao ..Sr. Geo, 
que acto seguido chamou um taxi, de n. 2.984, que !Por alli passava e col-
locando nelle a dynamite, rumou para a cidade; que antes Geo recommen-
dara o Sr. Conrado; que desconfiado pela extranha maneira por que e1·a 
feita a retirada daquelle explosivo, Q declarante resolveu depois da partida 
de Geo ir ao escriptorio da . firma, sito á rua do Rosario· n. 55, afim de 
certificar-se se era ve.rdadeira ou não aquella ordem e que alli chegando não 
mai-s encontrou Geo, pol'ém, poude constatar a existencia do embrulho de 
dynamite que entregara a Geo em um sofá do referido escri!Ptorio; que á 
vista de tal verificação, o declarante não mais pensava em perguntar ao · 
Sr. Conrado sobre a veracidade da ordem transmittida por Geo; que quando 
foi a vistado pelo Sr . Conrado e este ~h e p erguntou o que queria, e, infor-
mado, declarou que realmente havia mandado buscar a dynamite afim de 
presentear um amigo para realizar uma pescaria; que no dia 15, ás 12 horas, 
o ISr. Conrado appareceu no deposito e dirigindo-se ao lagar onde se en-
cont-ravam as caixas contendo dynamite e munições, recommendou ao decla-
rante que deveria occultal-as mais, pois poderia a-lgum dia a policia alli ap-
parecer e constatar tal existe·ncia ele explosivos; que o deélarante não cum-
priu essa. ordem, por ser o deposito apropriado para guarda de explosivos; 
que nesse mesmo dia, o .Sr. ICoilrado perguntou ao declarante se existia al-
guns bujões de ferro galvanizado, de tres pollegadas; que o declarante veri-
ficando ;poude contar cerca de L8 bujões; que fez entrega desse material ao 
Sr. Conrado, por ter este a]']egax'lo_ que os ia adaptar em uns p·ostes de 
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"tenis" no Leme; que á tarde desse dia, foi o declarante a0; escriptorio afim 
de tirar um vale e o Sr. Conrado perguntou-lhe si não havia outros bujões 
de duas pollegadas e tres quartos, ao que o declarante respondeu affirma-
t ivamente; que nessa o_ccasião o Sr. conrado dirigindo-se a um senhor baixo, 
.morenü, bigode preto e aparado, cabellos pretos que ;tlli se encontrava, disse: 
;,8.Y.[estre, esses não po·dem servir?" (referindo--se ás pollegadas dos bujões) 
ao que tal indivtàuo respondeu affirmativamente, tendo o· .Sr. Conrado adean-
tado que os bujões poderiam ser dif-atados para _tres pollegada;s; que assim 
combinados, tal individuo e o Sr. Conrado, este ordenou ao decla;rante que 
no dia seguinte mandasse por um tra;balhador um bujão para amostra e bem 
assim a indicação da quantidade existente no deposito; que o declarante 
di.sso se desobrigou, mandando no dia segu;nte pelo· trabalhador Alfredo o 
bujão ·solicitado e a informação· de que existiam 5·7 no deposito; que antes 
do pedido feito ao declarante so•bre os bujões, o Sr. Conrado fez um rustico 
desenh-o em !Pedaço de papel, procurando dar idéa do que precistt.va e entre-
gando tal desenho ao declarante; que no dia dezoito, o ISr. Conrado t ele-
phonando para o deposito avisou que iria mandar buscar 22 bujões iguaes 
á amostra; que sabe ter sido satisfeito ta l pedido peio seu ajudante Haroldo 
Corrêa Lima, visto ter o declarante se ausentado do deposito; que Harolda 
informou então ao deolarante que ta.I mercadoria fõra entregue ao senhor, 
cujos traços physionomicos já ·declarou e que era portado-r de um cartão 
firmado pelo Sr. Niemeyer autorizand-o tal retirada; que essa mercadoria 
foi embarcada em um taxi de n. 4. 309 ; que no dia 23, ás 9 horas, foi aa 
deposito o empre ga do Geo e como da primitiva vez, <queria levar agora o 
resto da caixa de dynamite, ao <que o ·declarante allegou não poder entregar, 
visto já ter, anteriormente., enviado para a rua do Rosario o resto da caixa , 
isto é, 10 íkilos, a .pedido do empregado Nelson que o fez por te-lephone, alle-
gando ser para a commi·ssão de compras do Estado do Rio; que, á vista 
disso, pediu Geo que entregasse ao m,enos cinco kilos, o que foi feito; que o 
declarante, certo dia , em conversa com IGeo, ouv iu deste que o 'Sr. Oonra,do 
Nie?neyer m·a franca~te revoZwcLonario; que ao declarante, segundo os 
seus ca.lculos, parece que, do dia 16 de junho, mais ou menos; fo-ram reti-
rados do deposito 1·3·5 kilos de dynamite, sendo quatro caixas de 2·2 kilos 
cada uma, do dia 16 'de . junh<! ao 30 do ultimo· mez, e mais 47 kilos, retirados 
pela; forma aoima descripta, inclusive uma caixa com 22 kiios; que a;p-re-
senta neste acto o desenho -feito pelo Sr . Conrado e o cartão referente á 
l'etirada das 22 peças (bujões); que o declarante informa ainda que no mez: 
de. maio ou princípios de junho foram re tirados do deposito, i-sto é, pedidos 
para o armazem da rua do Rosario n. ·55, uma s 3·5 caixas de munição para 
"Winchester"; que reconhece n este. acto o individuo que viu com o Sr. 
Conrado no escriptorio da rua do Rosario, tratando o negocio dos bujões e 
que era chamado ;pelo Sr. Conra;do como "IM'estre ", como sendo 0 mesmo 
que ora sab: cham•ar-se Viriato da Cunha Bastos e pseudo Schoma.ker, con-
forme ·é ma1s conhecido. Rio, 24 de julho de 19·25. "-

Vem depois o termo de dec-larações de Carolina Bastos Schomalker que 
confirma as declarações feitas em relação. ao fa;cto- passado na rua Flack 
n. 12·5, onde se deram os acontecimentos a que me referi no começo da mi-
nha leitura, sahindo feridos tre si:Jivestiga;dores policiaes que tinham ido a 
essa casa em procura dos citados officiae.s foragidos e revoltosos. 

Essa s enhora confirma o s dizeres de seu ma;rido, em r elação fL parte 
muito directa tomada pelo Sr . Conrado N'iemeyer nos a;contecimentos r e-
feridos. 

Veem agora as declarações de D. Maria Mello dizendo que. no dia 28 de 
julho ultimo ü seu marido, chegando em casa, lhe preveniu que os homens 
que llJres.umem serem o sargento CecHiano Miguel da Silva e Viriaio da 
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c unha Bastos Scho.maker levariam os embrulhos que ma!s tarde soube ser 
material apropriado ,para fabricação de dynamite ; que soube por seu ma-
rido ,que as bombas a serem fabricada s eram destinadas a favorecerem a. 
revolução; que as primeiras bombas foram fabricadas no porão da casa de 
sua residencia, á rua: :Silva Xavier n. 84 ; que n ão se lembra bem si foi no 
segundo ou terceiro dia que as bomibas foram levadas de sua casa para a 
rua Gurgel do Amara l n. 41, predio esse tambem pertencente a seu maTido, 
estando actualmente e m obras; que vieram q ua tro homens em sua casa 
entre oito e dez horas da noite, desconhecidos, que transportaram as bombas 
fabricadas .para o .predio acima menciona do; que o r estante do material foi 
enterrado pela declarante e .seu marido no quintal de sua residen cia, á rua 
Silva Xavier n . 84, com r eceio do mesmo material ser encontrado pela policia; 
que foi incum•bida por seu mar:do de levar um embrulho com materia:l para 
fabricação de bombas que presume ser dynamite, levando tambem dentro 
de uma pasta de advogado diversos tubos que, wprese.ntado á declarante u m 
dos mesmos que ifo·ram appréhendidos p ela policia, reconhece serem delle, 
que a declarante por diversas vezes aconselhou a seu marido a não se metter 
em semelhante empreitada; que seu marido sempre r es-peitou o Governd 
constituído, mas foi illudido n a s u a boa fé pelo sar gento Ceciliano Miguel da. 
Silva. 

Ha ainda, Sr. Presidente, o termo de declarações de Acacio Rodrigues de 
Carvalho, em que diz que, approximadamente ãs 6 horas da tarde, o Sr. Con-
rado Niemeyer entregou ao declarante um embrulho; que nesse mesmo m o-
mento o declarante .telepho·nou ao Dr. •Martins q ue veiu imm ediatamente; 
que o Dr . Martins p erguntando -o ·que .era, o decla rante respondeu ignora1·, 
a-brindo então o Dr. Martins o dito e mbrulho e viu o declarante qu e se tra-
ta-va de um tubo de ferro galvanizado, e q ue o Dr. Martins lhe declarou que 
tal tubo de nada lhe servia por não ser 0 que havia .pedido. " 

Faz outras reíerencias re lativas ao tran sporte de materiaes dest!nados 
{I ia:bricação de bombas de dynam:ite e outro•s instrumentos de destruição. 

Ha a inda, Br. if'res~dente, o a u.to de apprehensão de materlaes explosivos 
e petrechos e munições •para armas, em grande quantidade. 

" O LDr. delegado apprehendeu os explosivos abaixo discrimina.dos: 71. 800 
balas, rinchester, calibre 3.8, curtas; .55. 800 ditas, rinch ester , calibre 32, cur-
tas; •&5 .500 d itas, ·r!nchester, calibre 3•8, Jongas; 6.BOO d itas, rinctJ.ester, ca-
llbre .32, longas; 14.700 ditas, winchester, caEbre 7 .por 65; 1. 9715 ditas, Gerdot, 
calibre 380; 300 ditas, Gerdot, calibre 450; quatro caixas 'de dynamite Nobel; 
um dita de dynamite Dargão; 12 e meio l~ilos de dynamite Nobel e 11 caixas 
d~ dynamite N acional .,; 

il! 'orarn estes, .Sr . Pres:dente, os materiaes arrecadados pela pol!cia nos 
armazens, {lepositos e outros estabelecimentos, todos elles de propriedade do 
Sr . Conrado Niemeyer, e destinados á fabricação de bombas· de dyna mite que 
deviam ser e.m:pregadas pelos revolto!:los no dia em que esse movim ento Ir-
rompesse nesta cldaile. 

Por esta leitura q u e acabo de fazer e pelo relatorio llgeiro de que a ! !:t 
precede·r, co·mprehende o 1Senado e ha de concordar commigo o honrado re-
presentante do Districto Fed.eral, cuj o nome peço licença p ara declinar, Sr. 
Senador iPaulo de Front!n, .qu e a policia tinha elementos mais que suffl-
cientes para det er o negociante Conrado de Niem eyer, por se achar este di-
rectamente envolvido em um movimento ·revolucionar!o de vastas >propor-
ções, ·que deveria irromper nesta Capital. 

Preso esse n egociante e conduzido â 4• LDelegacla Auxlliar, a l1 p ermaneceu 
dura nte a1gm:ras hoTas, tendo prestado o seu d epoimento, que; não foi to-
mado por t errr:o, por ter s o'br ~ \'i11do o triste acontecimento de seu s uicidi0 
antes de terminado . 

Está, portanto, :Sr . !Presidente, plenamente ju stificada a acçi'l.o da policia, 
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aetendo o ISr . Conrade:. de Niemeyer, que directa e inso,phlsmavelmente se 
llchava envolvido nesse movimento revolucionaria. Estes documentos, longoM 
e completos, serao .publicados no "Diario do Congresso" para serem ctev·lda-
mente exa:mlnados e critlcaaos. 

\Ficarei agora, Sr. :P1~esidente, a tratar pa.rticularmente do suicidio d() 
S r . Conrado de Nlemeyer . -

Depois de ter · feito estas declarações e sempr.e acompanhado por um 
guarda, ao chega!' a uma das salas da 4" .Delegacia Auxiliar, conseguiu illuillr 
a. vlgilancia desse guarda e, <dirigindo-se rapidamente para a janella fron-
teira, precipitou-se ao solo, na rua da Relação, tendo morte immedlata. 

Não houve, Sr. Presidente, da parte da policia movimento ou acto al-
gum que pudesse determinar essa desesperada resolução do Sr. Com·llido de 
Niemeyer. Nem a ···policia tinha interesse em fazer desapparecer um cidadão 
que prestlâra Informações as mais completas e verld!cas para que pudesse 
a-gir de modo a fazer abortar esse movimento revolucionaria, de vastas pro-
porçl:iefl, .planejado para irromper nesta cidade . 

Informa o guarda encarregado da vigilancla pessoal do Sr . Conrado de 
Niemeyer •que este, antes de ose oprecipitar pela janella, se achava muito agl-
r.a.do, passeando de um lado para outro, dizemlo em voz alta que se consi-
derava .homem perdido e que, como jã, affirmei, em um movimento brusco, 
rapido, !mpossivel de ser evitado, se precipitou, .pelo modo qu e acabo de 
narrar, de uma das janellas do terceiro andar do edifício da Policia Central. 
O guarda procurou ainda evitar esse acto, seguindo o preso até as proximl-
aades da. janella. Conseguiu mesmo segu ral-o pelo paletot, mas elle teve 
forças bastantes para f ugir ás mãos de seu salvador e precipitar-se. E isso 
se expJi.ca facilmente por ser o Sr. Conrado Niemeyer homem forte, robusto, 
pesado, n ã o tendo o guarda a força necessaria p ara evitar a q u eda do Sr. 
Niemeyer, ·cuda m·orte se deu immediatamente, de modo fulminante . 

[E]stá, portanto, ,Sr . Presidente, respondido o segundo qu esito formulado 
pelo honrado Senador pelo Amazonas, ao qual tambem fez referendas o hon-
rado :Senador pelo Districto Federal. 

Resta, ISr. :Presidente, uma .parte bem importante, que deve ficar bem 
clara, ser exposta com toda a lealdade e sinceridade ao !Senado, para que se 
veja .que os ·reopresentantes ~os poderes publlcos agiram nessa triste emer-
gencla como devia-m a,gir, . de accôrdo com a lei, em obediencia aos pr!nci· 
pios legaes. Trata-se do e:x;ame cadaverico, a que procederam no corpo do 
Sr. Conrado de Niemeyer. Este exame foi feito no Instituto Medico-Legal, 
que tem o seu regulamentei approvado .pelo Decreto n. 16.670, de 1·8 de No, 
vem'bro ~e 1924. 

Esse instituto foi creado. pelo Codigo do <Processo iPenal, que determina 
que os exam·es que tenham rpor fim comprovar a existencia de crimes são 
privativos do Instituto !Medico Legal e serão feitos· por dous medicas leglstall. 

Vê-se, portanto, qu e se trata de um institu to completame.nte autonomo, 
sem a menor dependencia da Policia Central, mas sob a immediata .depen-
dencia do .Ministro da Justiça e dos juizes criminaefl. U:ma vez constatado o 
facto criminoso, a morte violenta, a policia remette o cadaver ao Instituto 
Medico Legal para as· necessarias pesqu:zas scientificas. Desde esse momento, 
a policia nada tem que ,ver com o ferido ou corrn .o m orto. 

Os medicas que fazem Q exame cadaverico são os da iSaude Publica. c, 
portanto, do proprio Instituto. Nenhum funecionario da policia interve~ di· 
~P.ctamente no exa·me legal. 

Isso vem demonstrar que a policia absolutamente não podia, a!nila que 
qu1zesse, occultar um facto, que porventura desahonasse a sua conducta, no 
exarn.e Cllidaverico, que não mais lhe pertencia. 

Esse institut o é dirigido por um homem honesto, cumpridor dos seWI 
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deveres, incapaz de se desviar do que lhe ê d·eterminwdo por lei. Trata-se do 
Sr . .M.oretzon Barbosa, ·nome assAs conhecido e rpor todos ·respeitado. 

Accresce ainda .que o e:x;ame cadave.rico foi confiado aos medicos de plan-
tão, porque, devo informar ao Senado, os medicos são mensalmente escalados 
para faze-r os respectivos exames. O proprio director do instituto não ln-
terve.lu, no momento, na indicação deste ou daquelle runccioll!irio para fazer 
o exame, porquanto já estavam previamente escalados. 

iNesse dia o serviço devia ser feito pelos Srs. Drs. ;Henrique Rodr!gue.> 
Gaõ e Manoel Clemente do Rego Barros, que são pr<>fissionaes tambem de . 
larga pratica, conhecidos e cumpridores dos seus deveres. 

Recebido o cada ver d-o Sr. <Conrado de Niemeyer, pelo Jnst.ituto Medico 
Legal, foi transportado para a sala destinada aos exames . O exame não f o! 
,;ecreto muito embora o art. 14 d<> {lecreto n. 1•6 . 670, de 17 de N<>vembro de 
19,23, se diga que na pratica das perícias o sigillo ê de rigor . Mas se bem que 
se trate {!e um caso excepcional, esse artigo não . foi rigorosamente obser-
vado. Ao acto . compareceram e assistiram na primeira phase diversas pes-
soas da família do Sr. Conrado Niemeyer, sendo q~e, por parte dessa mesma 
famll1a, foi pedido ao medico legista que nãl\ fizesse a autopsia. Não obs-
tante, o medico cumpriu o seu deve;:, fazenüo-a. 

Antes mesmo que os medicos legistas se approximassem do cadaver para. 
proceder ao · e:x;ame, achando-se presentes dous medicos muito distinctos, os 
Srs. Drs. Frederi<:o d.e Moraes Niemeyer e João Conrado Niemeyer, tiveram 
elles opportunldade de examinar o cadaver, não encontranG.-o nenhu;ma lesao 
externa, echym-oses ou signal que pudesse indicar .ter soffr!do o negociante 
Conra;do Niemeyer qualquer sevicia ou castigo corporal. Isso ê affirmado em 
depoimento prestado por esses {1-ous distinctos medicos, completamente Isentos 
de paixões politica s, .que só se reportam ao •que verdadeiramente viram. 

Diz o Sr. Dr . Frederico Moraes -de Niemeyer, prÍ!IIlo do negociante 
Conrado Niemeyer: 

"Declara que assistiu, em 25 de julho findo, o exame cadaver!cõ 
e · o inicio da autopsia procedidos no cadaver do negociante Conrado 
iBorlido i:Maia de Niemeyer, ·não tendo observado s!gnaes ou lesões 
corpora·es pelas quaes se pudesse concluir ter <> m esmo negociante 
soffrido em vida e recentemente qual•quer tortura physica; que não 
assistiu toda a autopsia por já ter o declarante .elementos necessar!o.s 
Jpara fol'mar o seu juizo ; que as lesões corporaes a presentadas no 
cadaver de <Conrado Borlido Maia de Nie.rneyer e que determinaram. 
a sua morte e r am rperfeitamente expli-caveis pela queda sofi'rida. , . 

Ha. ainda a declaração do Dr . João Conrado de Niemeyer, tio do nego--
ciante Conrado Niemeyer . E' a seguinte: 

" . .. viu o cada ver de seu sobrinl::o já -despido e prompto para ser 
autopsiado; ·que da simples inspecÇão ocular feita no cadaver de 

seu sobrin,ho, o declar:ante não pôde concluir que tivesse havido vio-
lencias ,physic'as anteriores ao suicídio; que t ambem assistiu ao inicio 
da autopsia." 

Vê, portanto, o Senado, que não só a polic,ia, prendendo e procedendo 
á investigação policial, como o Gabinete Medico Legal, !fazendo o exame ·Ca-
daverico e a autopsia, n ão se afastaram uma lin'ha siquer daquillo que deter-
minam a lei e os res'Pectivos regulamento,s. 

Ainüa mais, cae por te r ra a suspeita do honra.do •Benador pelo Amazonas, 
quando insinuou que esses exames tivessem sido feitos á ll"evelia das pessoas 
da fan:ilia, ou occultamente, rprocurando subtra·hir ao conhecimento dos in-
teressados, das pessoas intimas, possíveis sevicias soffridas pelo infeliz ne-
gociante Conrado de Niemeyer, antes do suicídio. 

Neste caso, Sr. Presidente, a verdade transpareee clara e insophismavel. 
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Não se póde encontrar em todos esses depoimentos, p•restados por pessoas 
insus·pei.tas, principalmente pelos a;migos e parentes do infeliz Conrado Nie-
meyer, um resquício siquer, indícios ainda que remotos; de que esse infeliz 
cidadão tivesse sido maltratado durante as :r}Qucas horas em que esteve preso 
n•a 4' delegacia ·a uxiliar. 

,sobre o ·suicídio de Niemeyer, Sr. Presidente, ainda tenho aqui as de-
clarações prestadas pelo .Sr. EugenJ.o Joaquim Corrêa; 

"Que áE;; ·20· ·horas do dia 24 do corrente, o d:epoente entrava de servico 
na 4' delegacia auxiliar; sendo designado para tomar conta e vigial' o !•·reso 
Conrado Borlido Maia da Niemeyer, que se achava detido na sala reservada 
do Dr, 4° delegado auxiliar. 

Que, durante a noite, o alludido preso, embora .não· tivesse dormido, quei-
xàndo-se de falta de somno, devido á superexcitação nervosa em qu(, ::;e en-
contrava, conservou-se deitado até ás 8 horas da manhã; 

Que a essa hora C'onrado levantou-se e após ter lavado o rosto e feito a 
respectiva toilette, pediu permissão para mandar buscar café com leite e pão, 
o que fo i pro.videnciado pelo de:[Joente; 

Que, tendo tomado o café, Conrado ·co.meçou a p'assear de um lado para 
OUtro, n~L sala ünde Se OOhava, gesticulando ·e fàllando seguidamente ilO nome 
da s·,,a esposa, dizendo "que era um hOinen;.. perdido". 

Que o depo·ente, e.ntão, procurava acaln:.al-o, dizendo-lhe que nãü se im-
pressionasse, que o Dr. delB.gado havia de resolver o caso com justiça; 

Que assim continuou Gonrado, ora passeiando, ora sentando-se e rabis-
cando no papel cousas sem nexo, até que ás .10 :horas e poucos nlinutos, aq 
dar uma volta na sala, no que Bra sempre acompanhado pelo depoente., de 
inopino, dirigiu-se para uma das janBllas d:a sala em que se ac·hava e, de um 
salto, atirou-se á rua, tendo o de.p.oente, não obstante o ines.perado da resolu-
ção de Conrado, conseguido agarrai-o pelo paletot, mas, ·devido ao. peso. e 
in:pulso dado ao cor·po por Co•nrado, que era um homem de construcção 
robusta, não poude o depoente evitar que se ·consummasse o que repentina-
mente havia resolvido Oonrado." 

Ainda fi·gura aqui o depoimento do Sr. João Augusto Alves, amigo üe 
C'onrado Niemeyer e de sua senhora, nos seguintes termos: 

"Que a pedido da senhora de Conrado. Eorlido Mara de Niemeyer, no 
dia 2!5 do corrente, cerca das nove e meia da manhã, dirigiu-se á Policia Cen-
tral, afim de indagar do Chefe de Policia o motivo da prisão de Niemeyer; 

Que, não encontrando o Chefe de Policia, pediu para fallar com o Dr. 
Fra;ncisco Chagas, 4° delegado auxiliar, e q ue o Dr. Chagas veiu ao gabinete 
do che.fe, onde se achava o declarante; 

Que soube então que Niemeyer estava envolvido e.m assumpto melindroso, 
qual o de estar Bm relações muito intimas com indivíduos re-voltosos e prin-
.cipalmente compromettido na confecção e distribuição de dynamite: 

Que o Dr. IQhagas disse ao declarante que elle iria O'UVir do proprio Nie-
meyer a confirmação de tudo que vinha de lhe informar; 

Que o declarante ainda poz duvida sobre a ~a.rticipação de Niemtwêr 
nesse caso; 

Que o Dr. Chagas, mostrando ao declarante alguns documentos · r efe-
·\entes ao .caso · e-m que se via a assignatura de Niemeyer, co·nvidou a a.com-
paruhal-o até o seu .gabinete ond·e r:epous·ava em um quarto. Niemeyer; 

Que subi·ndo as escadas e-ncontr:ou proximo á porta do· gabinete do a!le-
gado um individuo que fel -o parar, parece, para tra~1Sm•ittir algum recado ao 
Dr. Chagas; 



___, 521 -

Que, momento após, vem de dentro do gabinete um homem "gritando" 
c1ue· o preso havia se jogado da janella á r ua; 

· Que nesta occasião estabeleceu-se confusão e todos desceram as escadas 
em direcção á rua; 

Que o de clarante, tam.bem descendo, veiu encontrar Niemeyer de bruço, 
todo encolhido·, sahindo grande quantidade de sangue da cabeça e já morto; 
immediataJne•nte, tomando seu auto·mú'Vel, etc." 

Este é o depoimento que presta ao 8-r. João Augusto Alves, amigo de 
Niemeyer. 

Em seguida temos o auto de declarações que presta .Domingos de Freitas, 
chautfett1·, que levou o Sr . João Augusto Alves até á Policia. Diz elle; 

Que na manhã do dia 25 do corrente, cerca das 9 e 40 minutos, estand-o 
do lado de fóra do autorr:ovel de propriedade de seu patrão João Augusto Alves, 
que tinha vindo á Policia Central, viu, em dado momento, surgir em uma das 
janellas do z• anda.r que dá para a r u a da Relação, um :homEI!ll que se pre-
cipitou á rua; que soube logo que se tratava de um suicidio e que o suicida e1•a 
o Sr . Niemeyer; -que a scena presenciada casualmente pelo declarante foi 
rapida ." 

A estas informações acompanha o laudo pericial, que constata tudo quan~ 
to venho de referir em r elação aos ferimentos ·encontrados no cadaver de Con-
rado de Nien:eyer, todos occasiona<los pela violencia da quéda que lhe de-
terminou a morte immediata . 

Além desses documentos, .Sr. Presidente, ainda ha outras informações 
que a policia está ·colhendo para melhor esclarecer o ca.so e, com to·da a evi-
dencia, demonstrar ainda mais que procedeu SP.Jl!..Pre como determina a lei, 
com respeito absoluto aos direitos daquelles .presos cuja gu ard'a lhe é con-
~a. • 

Creio, Sr . 1Presidente, que os honrados Senadores pelo Districto. Federal, 
lendo esses depoirr:entos e conhecendo, como 11resumo que co.nheçam diversas 
das pessoas que depuzeram na policia, conhecendo como acredito que co-
nheçam os medicos que se encarregaram do exame pericial, cidadãos de re-
conhecida .probid'ade proftssional, n ão estarão 1o•nge de concordar commigo em 
que esse facto lamentavel se verificou sem que a poli-cia, sem que qualquer 
pessoa com responsabilidade no Governo tivesse a minima parte. 

O honrado Senador pelo Distril)to Federal, cujo •no·rr..e ainda repito. com a 
devida venia, Sr. Paulo de FrOTltin, collo.cou a questão em seus verdadeiros 
te1mos. S. Ex. disse, no discur·so que proferiu ha dous dias nesta Casa que 
se murmurava muita cousa, que se di·zia que tinha :havido pratica d'e 'abusos e 
que a imaginação popular se achava de algum modo superexcitada, devid-o 
não só á brutalidade do acontecimento como a impo·rta.ncia e prestigio de 
que gosava o Sr. Niemeyer no meio social em que vivia, descendente de uma 
familia illustre que tinha pelos seus antecedentes prestado os mais relevantes 
serviÇos ao paiz, e que convinha ao Governo trazer ao conhecimento do ·Se-
nado e do paiz todos os documentos que pudessem justificar a attitude e a 
acção que a policia tivesse tido nesse . lamentavel acontecimento . . 

Trago ao Sena;d.o, Sr . Presidente, hoje, para. sere:rr.. presentes aos meus 
honrados collegas, esses documentos, cuja authenticidade não póde ser posta 
em duvida, não só pela fórma por que são narrados os acontecimentos, como. 
tambem, pelas pessoas que os firmam, todas ellas conhecidas e de respons a -
bilidade. · 

Assim, creio ter desen"Lpenhacl'o o compromisso que. assumi, trazendo ao Se-
·nado, e ao paiz, o conhecimento de tudo ·quanto se deu, em relação á prisão e 
morte elo Sr. Cünrado de Niemeyer. 
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.E' verdade que os depoimentos referem-se a outras pessoas envolvidas 
na tentativa de revolta, nesse plano de destruição, mas isso pouco hJ:.porta 
s3Jber 111este m•omento, porque estas estão m encionadas nos do.cumentos que 
incluire i, integralmente, em meu discurso. 

A polic-ia proseguirá .nas sua.s investigações: quando ,terminar, tudo quan-
to !houver descoberto no sentido de esclarecer a v erdade, será trazido ao co-
nhecimento do Senado . 

.Sr. Presidente, lamento não este ja presente á s essão de h.oje o honrado 
repres·entante p elo Estado do Amazonas, o ·Sr. B arbosa Lima, •que, al€m 
deste facto, se occupa, tarnbmr:, de uma questão de grave r elevancia, como 
s ej'a "a emissão cland'e·s tina de letras do TJ::esouro, sem a utoriza§ão legisla-
t iva, na fantastica somma de mais de 600 mil contos de réis". 

S. Ex . n ão fez, por si, esta affirmativa, mas endossou-a, t~·azendo para 
o .Sena do as decla rações fe itas pelo Sr. Custodio Coelho, em publicação in-
serta em um dos jornaes ·dia rios dest a Capital, julga ndo que isso só por si era 
mais que sufficiente para determinar um processo de responsabilidade contra 
o Presidente da R epublica, la rr:enta ndu que se tivesse passado longos dias, sem 
que da parte do Governo· surgisse a mais pequena contestação a essa affir-
ma tiva. 

Não tinha e lllão tem razão o honrado Senador. Esta, como outras noti-
cias, teem corrido pela imprensa com inteira respon sabilidade das pessoas 
que nellas se ·acham envolvid3JS . O Governo não se julgou no dever de to-
mar parte ne·ssa discussão, uma vez que el'a bem possível que n ão. julgasse 
com a utoridade, !Para fazer taes acc:ísações o c ida dão - illustre, sem duyida 
- que a ffirrr.o u esse artigo. 

Uma vez, porém, que o assum.pto foi trazido ao Senado pela voz de um 
re·present3Jnte do povo, o Governo sentiu-se n a obrigação de dar os esclare-
cimentos necessarios snbre essa operação financeira. 

Trata-se, com'() viu -o Senado, de uma emissão, no dizer do articulista, 
clamiestina, de letTas do 'l\hesouro, sem a autorização., l egislativa, na fantas-
tica somma de mais de 60.0 mil cont-os de réis. 

E ssa operação, a que se refere o •Sr . C'ustodio Coelho, é ,perfeitamente 
legitima, perfeitarr:ente legal, a utorizada pelo Congresso Nacional. 

As le t ras de que se trata. só poderão ser os recursos que o Thesouro tem 
s ido fo~rçado a passar fóra do Banco do Brasil, para attender a despezas ex-
traordinarias. 

São letras a p.razo c urto, e "-o juro de ·6 e '/ 0 ] 0 . e ás vezes .sem juros . 
A emi.ssão de . taes t ítulos está a utorizada pela l ei n . ·2 .'R57, de 17 "àe 

junho de 19!14, cujo dispositivo foi r evigora.J.o peJ.a lei n. 4.230, de 31 de de-
zembro de 19·20, artigo 2°, n . V, da lei n. 4. 62,5, de 31 de dezembro de 1922 
e art. ·52, da lei n. 4 . 7B•3, de •31 d'e uezembro de 192•3, (le.J .da Receita para 
1t9'24 que está prorogada Pa.J.'a 19-25 - D ecreto n. 1·6. 7•6·6, de 2 de janeiro de 
19.25) . 

O dispositivo ·da lei n. 4 .. 2'3.0, citado, está a .ssim r _edigido: 
.. .... · ........ .. ...... .............. ... ... ... ··············· ·· ········ 

V - A. De accõrdo com a le i n. 2.8,57, de 17 de junho de 1914, 
· :fa-zer operações ue ·credito no interior ou exterior ·UO pa iz, podendo 

emittir títulos orâina rios ou de natureza especial , com juros em pa-
pel ou em ouro resgataveis como fôr conveniente, em• prazo curto ou 
longo, assim como emvregal-os 11a liquidação uos compromissos do 
T hesouro,' agindo de accõrdo com as neces,sidades do ·paiz e devendo 
assegurar , de modo efficiente ulte rior Tesgate dos titulas que forem 
emittidos . 
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.Os títulos em questão, na époça do _vencimento, eram resgatados, ou, na 
maioria dos. casos, confo.rrr..e as necessidades do Thesouro, r eformados . 

A sua circulação está hoje reduzida la ·tpouco mais de 150. 000:000$000. 
Como se vê, tr-ata-se de um expediente legal e em que vem sendo uti-

lizado desde 1.2 de abril de 1912 com a emissão da primeira letra de réis 
20.000:000$000 . 

E', portanto, Sr. Pr.esidente, uma .operação honesta, feita á luz do dia 
e de accôrdo com a autorização legislativa. 

O ohonrado S-enador .pelo Amazonas, m·estre em questões financeiras, deve 
comprehender facilrr..ente que foi injusto quando attribuiu ao Governo passado 
e ao actual Governo a emissão clandestina de 1-et·ras do Tl:esouro, sabendo 
perfeitamente que essa -operação não é recente, vem sendo feita de longa 
data para acudir ás aperturas do Thesouro . 

·SaJbem muito bem os Sr.s. Senadores como se emittem esses titulas. 
Comparecem ao Thesouro jJara receberem importancias de suas contas os 

credores . O Thesouro está sem numeraria, mas precisa .pagar. Emitte, então, 
letras a prazo curto, de accôrdo com esses credores, sendo essas letras res-
gatadas no fim do prazo .no seu respectivo vencimento. E quando ainda nessa 
oocasião o Güverno não disponha de numeraria sufficiente para esses resgates, 
reforma-as ou jJaga os juros e emitte novas letras. 

Essa operação que se faz desde 1921 é, 'POrtanto, legal e l-egitima, não 
merecendo o Governo as accusações levantadas pelo honrado Sen'ador .pelo 
Amazonas. 

O SR. MONIZ SoDRÉ: - Mas quem f-aliou em emissão clandestina foi ·O 
Sr . Custodio Coel•ho. 

O SR . BUENo BRANDÃo:- Mas o Sr. Barbosa Lima esposou essa accusação. 
O SR . MoNiz ·SonRÉ: - Trouxe a questão a debate para que viessem. as 

Jnformações. O que o .Sr. Barbosa Lim•a condemnou, muito justamente, foi 
o silencio do Governo em face dessa accusação formidavel. 

O SR. BUENo BRANDÃo: - E' exacto; o .Sr. Barbosa Lima est·ranhou que 
o Governo não tivesse immediatamente desmentido essa accusação . 

M'as são tantas as dirigidas sem fundazr.ento contra o actual e todos os 
governos ... 

O SR. M.oNIZ SoDRÉ: -Mas esta é uma accusação de natureza excepcional, 
envolvendo o decoro da jJrojJria administração federal. · 

O SR. BlJ'ElNo B&NdÃ.o: - .. . que o •Sr. Presidente da Republica e os 
Srs . Ministros n ão te·riam tempo para tratar dos negocias do Est'ado, e sG 
tornariam collaboradores ef>fectivos da imprensa do paiz . .. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Mas era um facto .gravíssimo, de nunciado á Na-
ção por uma autoridade que tiruha merecido a confiança do propri0 Gaverno . 

O .SR. B u1ENO BRANDÃO: - ... para justificaJr-se de actos .praticados de 
accordo com a lei ·e seguido n essas emergencias . 

iMas, felizm·ente para o Governo, acredito que o honrado Senador pelo 
.Mr.azonas, lendo est'as informaçõ.es, será o primeiro a confess-ar que o Sr. 
Custodio Coel'ho ;não tinha razão quando attribuia ao Governo a ·possibilidade 
de um acto criminoso. 

·Sr. Presidente, são estas as informações que, neste momento, posso dar. 
ao ·Senado, a respeito dessas duas questões aqui levantadas pelos illustres re-
presentantes do Amazonas e do Distri·cto Federal. · 

Em relação á primeira, como as diligencias tpoliciaes ainda estão em 
curso, é possível que novas informações possam ser trazidas, afim de satis-
fazer por completo os illustres collegas, s i porventura ainda persistirem du-
vidas em seu espírito. 
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Por emquanto é o que tenho a dizer. (Muito bem. Mtbito bem). 
Dom11nento-s a qtt,e se ?·eter'Íilt, o ,S1· . senaào1· Bt~,eno Bn:vndão no setb àiStnbrso 

DEJNUNCIA CONTRA CONRADO NIEJMEYEJR 

A policia recebeu denuncia de que Conrado Niemeyer, chefe· da firma 
Borlido "Maia & C. , estava fornecendo dynamite, e mais material, para fabri-
caçoo de bombas e que, no seu armazem, sito â rua do Rosario, cincoenta e 
cinco, h avia certa porção de dynarr..ite e mais petrechos para esse f im. Um 
seu empregado de n ome Geo teria ido diversas vezes ao trapiche da casa com· 
merc.ial de Niemeyer sito á rua da Gambôa, buscar dynamite, ·POr ordem de 
Nie:neyer. Interrogada, aquelle empregado declarou que de facto tinra trans-
portado, do dito trapiche para o escriptorio da casa commercial referida, e 
entregue a Niemeyer diversos pacotes d.e dynamite. Feita a busca no armazem 
da ca~a commerciai de Niemeyer, foi enco·ntrada dentro de uma casa forte 
uma ca!..xa de dynamite, grande quantidade de estopim e de espoletas. 

\Niemeyer negou a principio ter recebido das m ãos O.o empregado Geo 
os pacotes de dynamite vindos da Gambôa . Mas, na busca procedida no tra· 
piche alludido, encontrou-se urr.. cartão de Niemeyer, ordenando a entrega de 
vinte e duas capsulas de ferro galvanizado a um certo individuo - aliãs, 
a denuncia já .se referia a essas capsulas e que e llas eram destinadas ao 
fabrico de bombas - e sendo·l.he exhibidD o mesmo cartão, que era do seu 
proprio punl,o, e berr.. assim um pedaço de papel onde e l!e ·havia desenhado as 
ca.rpsulas em questão, Niemeyer, que t a mbem negara haver ordeúado a en-
trega dessas capsulas, r esolveu tudo eXlplicar, dizendo que, de facto, estava 
com•promettido em urr.. movimento r evolucionaria e que fornecia m aterial para 
a fabricação de bombas e em seg uida declarou que o material era por elle 
entregue a Viriato Schomaker, ora directamente, ora por intermedio do Dr . 
Martins, dono da pharmacia Elite, sita á rua do Cattete duzentos e .qua-
.ren ta e çinco. Presos Viria to Schomal,er e o Dr . Martins confessaram que, 
na verdade, recebiam de Niemeyer o a lludido material para fabricação de 
bon:bas . 

Logo em seguida, verificou a .policia que Schomaker, a qumn Niemeyer 
entregava o ma terial ·para bombas é o proprietario mo·rador da casa numero 
7•5, da rua Flack, onde dias antes l1avia se dado o tiroteio entre officiaes re-
voltosos, ali escondidos, e investigadores desta delegacia, dos quaes tres sa· 
hiram fe r idos, sendo que un1 gravemente. Era, pois, ·Sc·homakeT o elemento ele 
ligação entre Niemeyer e os officiaes revoltosos fugidos da prisão . 

.Schomaker, a p!·incipio tudo negou, resolvendo, d€J])ois, confessar a ver· 
dàde, indicando outras pessoas envolvidas na conspiração, de attentados a 
dynarr:ite, e bem assim, a maneira pela qual elle fazia entrega do material 
para bombas e tambem onde ·Se acr.avam, não só as capsulas metallicas que 
elle r.avia transportado do trapiehe da Gambôa, como tambem as bombas já 
fabricadas com o material .por elle mesmo transportado anteriormente da 
pharrr:aci.a Elite, onde Niemeyer o costumava deixar, entregue ao Dr. Mar• 
tins para, depois, ser entregue a elle S chomaker . Feita a di!igencia na casa; 
onde, segu.ndo affirmava S ohomaker, estariam as bombas já fabricadas, lá 
foram effectivamente encontradas oit obombas de pesos approximadamente de 
doze kilos cada uma . Essa casa é .situada á rua Gurgel do Amar al n. 43., em 
Inhauma, e de propriedade do Dr. Orfando· de Mello. Este advogado con!es· 
sou que as bombas havian:. sido fabricadas em sua casa por um individuo 
m aneta, fogueteiro em iNova Jguassu', auxiliado por um s argento do Exercito 
de nom·e Ceci!iano e que o material h avia s ido para a]j transportado por 
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Schomwker e mais dous i-ndivídu os, que a policia 'ainda não conseguiu des-
cobrir . 

Continuando o int errogat<lrio, <l Dr . Orlando de Mello informou que, na 
casa de sua residencia sita á rua Silva Xavier numero ·84, ainda havia certa 
porção de bombas e material para a respectiva fabricação. Feita a busca, 
foram encontradas, enterradas no quintal, vi.nte 1lombws eguaes ás já appre-
hendidas anteriormente e bem assim grande quantidaue de material e:x;plosivo 
destinado á sua fabricação. 

[presos, o sargen to Ceciliano e o fogueteiro de Nova I.guassu', Narciso 
de Almeida Rabello, confessaram que effectivamente as bom1bas a:pprehendi-
das foram por elles fabricadas no porão da casa do Dr . Orlando ·de Mello, 
sendo que o sarge.nto Ceciliano agia 'POr ordem do ·capitão revoltoso Leopoldo 
Nery da Fonseca, segundo elle Ceciliano a.f.firmou . 

.No trapiche da cwsa -commercial de Niemeyer, appr ehendeu-se grande 
quantidade de dyn amite e munição para annas de fogo, sem que a firrr:a t ivesse 
licença para negociar em taes artigos. 

Au to de declarações que faz Antonio Martins de Araujo .Silva: 
Ao primeiro dia do mez de agosto· do anno de mil novecentos e vinte e 

cinco, nesta Capital Federal e no -cartorio da Quarta Delegacia Au""iliar, 
onde se achava o res.pectivo delegado, doutor Francisco Anselmo das Chagas, 
commigo eserevente do escrivão que este subscrevo, ahi .presente Antonio 
Martins de Araujo Silva, brasileiro, natural desta Capital, ·casado, -com qua-
renta e seis annos de idade, sabendo ler e escrever, filho de Antonio Martins 
da Silva Junior e de Don a Maria Fern~ndes Araujo Martins, medico e mo -
rador á rua Pinheiro Machado r.umero dezoito, sobrado . Inquerido, sob com-
promisso legal, dedarou: que exerce a sua clinica no bairro do C'attete, La-
ranjeiras e Bot!afogo, ha cerca de vinte a n nos, e que presentemente dá -con-
sultas n a Pharmacia E lite, sita á rua do Cattete, d u zentos e quarenta e cinco., 
de prop-riedade de seu pae; qu e, em fins do mez de junho proximo pwssado 
foi á casa de residencia do declar'ante o capitão do Exercito L eo·poldo Nery 
da Fonseca, acompanhado de um tenente, tambem do. exercito, que o decla-
rante depois veio a saber chamar-se ChevaHer; que este tenente se a'chava· 
doente com uma adenite na região inguinal; que o capitão Nery pediu, então, 
ao declarante, para tra tar do tenente Chevalier; que 0 declarant e iniciou o 
tratamento no dia irr:mediato, na cwsa onde residiam o capitão e o tenente 
acima referidos, sito á rua Marqueza de Santos numero quinze; que durante o 
tratamen to o declarante veio a saber que os dous officiaes eram revoltosos e 
dos que se achavam ·fugidos da prisão; que os mesmos, •para disfarçar, ada -
ptavam nomes suppostos, sendo que o c'apitão Nery respondia pelo nome de 
"Dr. Jorge" e o tenente Chevalier pelo de "Dr. Carlos"; q1te o declarCIInte 
teve conhecimento de que esses officiaes estavam pr.eparando novo movi-
mento revolucionaria nesta Clapital; que para tratar do preparo da revolta o 
declarante viu por div.ersas vezes na casa do capitão Nery e tenente Che-
valier outras pessoas que ali demoradamente -conferenciavam com o capitão 
Nery e tenente Chevalier sobre assumpto de revolta, combinando encontros, 
falando sobre diversos elementos· -com que contavam para a revolta: q1te o 
declarante se lembra que das ,pessoas que ali iam tratar do assumpto· estavam 
o tenente Hugo Bezerra, o tenente Delso da Fonseca, e que uma :noite viu 
tambem ali, tratando da revolta, o negociante Oom·ado Nie?neye'r; que os dous 
tenentes Hugo e D elso usavam tambem n omes su ppostos; que o declarante 
assistia a estas combinações .para a revolta, mas não })adia denuncial-os, por-
que a li ia na qualidade de medico e as assistia qu'ando se achava á cabeceira 
do doent-e, sendo que o decla rante foi mesmo solicitado pelos indivíduos, refe-
ridos a que gua.rdasse o segredo profissional, pois que e!le declarante só 
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como· medico é que sabia que se estava pre.parando o movimento subversiv-o; 
que identico pedido os referidos officiaes fizeram ao Dr. Jorge de Gpuvellj., 
cirurgião, que o declarante ali levou em CO!l'ferenda medica; que o declarante 
nessa occasião, isto é, quando viu ali o negociwnte Nie'I'I'IJ(':yer, desconfiou que 
elle estivesse fo'I"llecendo aos officiaes revoltosos dinheiro e outros elementos; 
que depois o declarante veio a ter disso certeza, poi's q7.1e Niem'eye<r solicitou 
do declarante que .fizesse ent1·ega a Viriato Schumm;ack de tres volumes con-
tendo umas ca,psulas de ferro; que o declara nte justifica a sua desconfiança 
pelo .facto de haver visto, ;por diversas vezes na casa dos offlciaes referidos, 
Viriato Schumm!aok tambem em combinações sediciosas com os mesmos; que 
o declarante viu certa vez, na casa dos ,offlciaes em questão, diversos em-
brulhos em papel pardo e jo'l"llal e que o decla.I'ante suppõe que continham 
material para bombas de· dy,n.amdte, isto por-que veio a -saber depois que até 
mesmo os embrulhos que passavam pela P.harmacia Elite e dos quaes o de-
clara-nte fez entrega a Schummack contin'ham t:ambem material !)ara bombas 
de dynamite; que o declarante sabe que 'o ·barbeiro de nome Accac io Rodri-
gues, estabelecido com rSa.lão de Banbeiro á rua do Cattete tresentos e vinte e 
um recebi a $Jmbem da m.ão de N iletm:eyer, para ser entreg1~e a ffahumtr~UJ,Ck, 
material para brnr"bas de dynamite; que Niemeyer costumava m esmo deixar-
lhe em poder de Accacio o material para bombas, sendo que uma vez Nie-
m eyer tele.p'honou ao declarante, isto no dia em que já havia mandado para a 
Pharmacia Elite, desti-nados a.o declarante, os embrul-hos já referidos, que o 
resto da encomm enda elle iNiemeyer, entr egari a ao barbeiro .A.ccaeio, á nOite, 
quando tosse jantar, e que Schummack deveria. procurar a encomrr..enda em 
mão de Accacio.; que o declaarnte ouviu nas conversas !havidas na casa da rua 
Marqueza de Santos numero quinze, onde o d eclarante ia tratar o tenente 
C!hevalier, que o material fornecido por Niemeyer •se destinlava no fabrico de 
bombas q1w seriam lançailas po:,. avi>ões e 01~tras á mão; que o plano geral da 
revolta consistia em o capitão Costa Leite levantar a companhia de carros de 
assalto, o tenente Chevalier a Escola de Aviação Militar, sendo que Costa 
Leite contava com elementos nas unidades da Villa Militar; que na Escola 
Militar havia dous a lumnos de nomes 'Mauricio e Tron:.vowsky que se encar-
regariam de levantar cerca de duzentos alumnos; que tambem na Marinha de 
GueDra co.nt!avam co.n1 alguns elementos na Escola de Aviação Naval e com 
alguns destroyers; que o declarante ouviu do capitão ·Leopoldo Nery da Fon-
seca que a acção da revolta seria rapida e decisiva, decidindo em pouco tempo 
a situa.çã:o e q111e desta vez elles ou morreriam ou sahiam victoriosos·; que o 
declarante ouviu por diversas vezes o capitão Leopo,ldo N ery dizer que o ele-
Jr..ento de ligação entre elles e o calJitão Costa L eite era o Dr. Belmiro Vai· 
verde e em cuja c·asa se achava residindo Costa Leite, mas o declarante sô 
conhece o Dr. iBelmiro Valverde de vista, nunca tendo visto o referido medieo 
em con'fahulações com os officiaes revoltosos; que o declarante sa.be por 
Sohumma<lk que, na occasião do tiroteio h:avido na residencia delle Scbummaclc 
com agentes de policia, lá se acravam Costa Leite, o cwpüão iCthristovam Bar-
cellos e o Dr. Backeuser , que tomaram parte no tiroteio e que ·nessa occasião ia. 
chegando em sua casa o Dr. Belmiro Valverde. El mais não disse, pelo que, 
lido e a-chado conforme, assigna com o Dr. delei'ado. E eu, etc. (Assignado) 
Doutor Antonio Martins de ATaujo .Silva. Elm additamento ao seu depoimento 
informa :que as bombas de dynamite que explodiram em diversos edifícios 
püblicos desta OaJpital, em princípios do corrente mez, fo ram lançadas, digo, 
em principias do mez pro~Lmo passado, foram lança-das pelo capitão Leopol-
do Nery da Fonseca, segundo af!irmações desse mesmo capitão na presença 
do declar'.ante, á rua Marqueza de 'S'antos numero quinze; que a bomba. que 
explodiu no Banco do Brasil fôra elle capitão L eo,poldo Nery da Fonseca 
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quem lançára accendendo-bhe . o estont~Pim; que essas bombas eram lanç:adas, 
não com o intuito de matar quem quer que fosse, rr:.as apenas para alarmar; 
que assistiu o capitão Leopoldo Nery commer.tar numa roda de outros of-
ficiaes revoltosos e no local adma indka'<io que havia elle Leopoido Nery 
distribuido armamento a vinte e quatro ou trinta e ·quatro sargentos do 3" 
regimento de infuntaria. E m'ais não disse, pelo que, lido e achado conforme, 
assigna com o doutor delegado . E eu, etc. (Assignado). - Dr. Antonio Mar-
ttns de Araujo Silva. 

Geo Vice nte Parype informa que: é o prirr:eiro empregado da casa com-
mercial Borlido Mai!a e Companhia, sita á rua do Rosario cincoenta e cinco; 
que ha uns dez a quinze dias, mais ou menos, o proprie·tario da casa acima 
referida, clb:runou o declarante em particular e pediu-Lhe ou melhor mandou 
que o declarante fosse ao trapiche da alludida casa, sito á rua da Gambôa, 
buscar varios pacotes de dynamite no. deposito alli existente; que o decla-
rante ponderou nessa occasíão ao seu patrão, que isto era perigoso e podia 
a-carretar-lhe a el1e declarante alguma responsabilidade; que o seu patrão 
accrescentou que assumiria qualquer, digo, que assurr:iria a responsbilidade e 
que o declara nte nenhum receio tivesse, pois que era elle p:atrão quem estava 
mandando; que o declarante então foi áquelle local e 'J}r-ocurou ep.1 mão do tra-
picheiro quatro pacotes de dynamite pesando mais ou menos oito kilos e 
transportou para o escriptorio da casa commer.cial referida e a.r.i fez entrega 
dos mesri:tüs ao seu· patrão C'onrado Niemeyer; que 'hoje o declarante Jioi no-
vamente peloa rdLnb:ã ao .mesmo tr'apiohe e trouxe nova porção de dynamite, 
isto é, cerca de quatro kiloo, isto em cum•primento ·de ordem que o seu patrão 
lhe déra 'hontem á tarde; que ao receber esta ordem, o declarante ponderou ao 
seu patrão o perigo q\j,e estava ·correndo de ser apanhado pela PoUcia e se 
ver de um mümento para outro envolvido em questões com que elle decla-
rante nada tinha; que por lhe ser perguntado informa tambem: que o seu 
patrão Conrado Ni·rr:eyer é de idéas francamente revolucionarias; que cons-
tantemente fala no ge.neral rlsidoro e nas tropas r.evolucion·arias; que muita 
gente sabe dessa attitude revolucionaria de seu patrão; que a dynamite que o 
declarante transportou 'hoje do trrupiche da Garnbõa oollocou sobre a escriva-
ninha do senhor Conrado, sendo que este quamdo chegou mudou-a de logar 
nã osabendo o declarante para onde; que o sentimento revoluciona ria sempre 
·manif.cstado pelo senho·r Conrado f•az o declarante desconfiar q1~ ~ elJe tenl-Ih 
:'lado algum fim criminoso :aos explosivos refericLos. 

Rio, 22 de julro de 1·9'25'. - Geo Vicente Parype. Residen cia á rua Pe-
reira de Almeida - Telep'h . 5 . 7,57, N. 

TERMO DEl DECLARAÇÕEJS DEl 

V-iriato tt:a Cunh'a Bctstos Sahomaker 

Aos vinte e sete dias do m ez de julho do amno de moi! novece.ntos e vinte 
e cinco, nesta cidade do iRio de .Taneiro e na Qt•n.~ta Delsg'acia Auxiliar, onde 
se achava o resvectivo delegado doutor Francisco An'lelrr:n das t;bagas, com-
migo escrevente rubaixo declarado ahi p-resente Viria•o d:a Cunha Bastos 
Scbomaker, natural do Estado da Bahia, com quarenta anno'S de idade, casado. 
negociante, morador á rua Flak numero setenta e cinco, sa;bendo le r e escrever 
o qual inquirido sob o compromissq prometteu dizer a verdaue do que sou-
besse e lhe fosse perguntado e sendo iiJJquerido disse: que possue uma agencia 
de lavandaria na rua do Cattete numero duzentos e oitenta e dous, 'J)roxima 
á Pharmacia Elite, sita á mesma rua e de propriedade de um rr:edico .conhe-
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cido pot· doutor Martins; que o declarante um dia sentindo-se doente, -con-
sultou com esse medico, estabelecendo assim relações com o mesmo; que 
certo d.ia ao principio do corrente mez, o declarante queixou-se ao doutor 
Martins de grandes difficuldades financeiras por que vinha passando; que o 
doutor Martins então lhe disse que o apresentaria ao Senhor Conrado Nie-
meyer, homem rr.uito rico e que podia favorecer o declarante no que rpre-
cisasse; que .primeiro, entretanto, o declarante teria que ir á presenc;::a ds 
Niemeyer, e fazer junto deste certo serviço relativo a uma combinação havida 
antes entre o doutor Martins e Niemeyer; que o declarante havia de apre-
sentar-se a Niern.eyer com a senha "Doutor Jorge"; que o declarante assim 
pr ocedendo fôra solicitamente recebido por Niemeyer no escriptorio da sua 
casa commercial, sita á rua do Rosario nun:ero cincoenta e cinco; que Nie-
meyer uma occasião deu ao declarante um cartão dirigido ao gerente d.) •rra-
pi·Ohe, de no.me Ribeiro, cartão que o declarante reconheee como sendo o que 
ora lhe é mostrado e no qual o senhor Niemeyer ordenava ao seu empregado 
Ri·beiro que entregasse ao declarante vinte e duas peças metallilcas ga.!va-
nisadas, as quaes o declarante reconhece como seml.o as mesmas que agora 
lhe são mostradas e que o declarante as trar.sportasse para a rua Campos 
Sa1les, esquina da de Mariz e Barros, onde o declarante devia encontrar o 
ca.pitão Leopoldo Nery da Fonseca, que as devia receber do declarante ; que 
Niemeyer depois de pronunciar o nome do capitão referido, corrigiu, dizendo 
que era :para entregar ao "Doutor Jorge"; que o declarante então tomou um 
autom·ovel na Avenida Rio Branco esquina da rua de São Pedro e se dirigiu 
para o trapiche da ;;asa commercial do sen11or Niemeyer, sito á rua da Gam-
bôa numero ;;ento e quarenta e dous a cento e cincoenta, onde enh:egou o 
dito cartão ao gerente Ribeiro, recebendo deste o declarante em seguida uns 
embrulhos contendo as ditas peças, embru1hos esses feitos corr: papel ama-
rello e às t ranspor tou para a rua Campos Salles esquina de Mariz e Barros, 
onde estava marcado o encontro c om o tal"Doutor Jorge" , visto ter o de-
cla.rante se atrazado. da hora combinada, pois que -o e n<:ontro estava mar-
cado :para uma hora da tarde e o declarante quando chegou já passava das 
duas horas; que o declarante 'Permaneceu algum tempo na esquina á es-
pera, resolvendo depois guardal-ÇJ.s em uma officina de mechanica, existente 
no nurr:ero 184, da 1·ua Cam'POS ·Salles; que o declarante quando parou na 
!porta da dita officina, fez desem·barcar os embrulhos do automovel, .por um 
menino de quatorze annos mais ou menos e transportar-os para o interior da 
officina; que tudo que o declarante acaba de se referir acima se passou no dia 
dezoito do corrente mez; que antes, porém, o declarante já havia tra nsportado 
outros embrulhos que tinham sido m andados pelo senhor C'onrado Niemeyer 
para a pharmacia Elite, de pro·priedade do doutor Martins a quem de viam ser 
entregues ; que o declarant6 recebeu na dita 'Pha.rmacia os embrulhos das 
mãos do proprio doutor Martins e os transportou em automoveJ para a praça 
Saenz Pefia, onde os entregou ao tal "Doutor Jorge"; que 0 declarante sabe 
ser o capitão Leopoldo Nery da :wonseca; que pat•.a que - o declarante pudesse 
estabelecer ligação com o dito capitão, havia um signal préviamente combi-
nado que consistia em• o declarante com urr: jor.nal na mão, abanai-o para 
baixo; que assim procedeu o declarante na Praça Saenz Pefia no dia treze ou 
quatorze do corrente, approximando delle logo em seguida o ;;apitão Nery que 
recebeu do .declarante os ditos embrulhos; que os emlbrulhos eram em numero 
de seis, bastante pezados, sendo que uns contin'ham as ca.psulas de ferro 
i.guaes ás já referidas e outros continham dynamite; que foi o doutor Mar-
tins quem eX1pltcou ao declarante que havia de fazer o signal com o jornal,. 
da maneira acim a referida, e bem assim que o encontro entre o declarante e 
o capitão Nery devia se realizar na Praça Saenz Pena, pois que antes o 
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doutor Martins e o dito capitão já tinham -corr..binado; que o de-clarante sa.b.e 
que o doutor ·Martins, Conrado Niemeyer e o capHão Nery sempre se encon-
travam e entl•.avam em combinações; ·que dos embrulhos que o declarante 
conduziu para a iPraça Saenz Pena, um o declarante procurou, digo, apa-
nhou em m ão de um barbeiro de nome Accacio, á rua do Cattete proximo do 
Largo do Machado em o salã o de barbeiro de pr()I)_Jlriedade do dito A-eca-cio; 
que esse €mbruloho continha uns dez ldlos de dynamite, mais ou m•enos, pois 
que era bastante pesado; que o doutor Martins foi quem levou o de-clarante ao 
salão de barbeiro de Ac-cacio, afim de ~·eoeber a dynamite, sendo que nessa 
occasião o declarante viu o doutor Martins confabulando com o barbeiro Acca-
cio; que o declarante srube que o barbeiro Accacio estava tambem mettido nas 
combinações de attentado á · dynamite com o doutor Martins, C'o.nrad·o Nie-
mey€r e capitão Nery ; que •quando o capitão Christovão Barcellos fo-t morar 
na casa do declarante, sita á rua F lack setenta e cinco; h avia rvindo, segundo 
declarou, de urr:a fazenda no Estado do Rio de Janeiro e onde havia ficado a 
sua família, que já mais tarde veiu tarr..bem para a c.asa do declaorante; que 
só agora veiu a sa;ber do declarante qu€ essa faz-enda de onde tinha vindo 
o ca;pitão Barcellos e sua familia, !pertence a Conrado Niemeyer; que quando 
:houve na casa do d€clarante o tiroteio entre os agentes de Polic ia € o capitão 
Barcellos € outros seus -compa nheiros que ali se achavam, em visita, o de-
cla;rante rião estava em casa, só vindo a saber desse facto quando a lli c hegou 
e foi detido pela Policia; que cumpre accrescentar que o cap.itão Barcellos na 
<:asa d'o declarante ~·espondia pelo nome de "LO.outo•r Xavier"; que o declarante 
informa -tambem q·ue o capitão Nery a quem o declarante entregou a dyna-
mite e as capsulas de ferro na Praça Baenz P ena ia constantemente á casa do 
declarante á rua Flack, á procura do capitão Barcellos, com quem c onver-
sava nos {lrooprios aposentos do capitão Barcellos; que o ·declarante não en-
trou em com.binações revolucionarias nem com o doutor .Martins nen~ com 
Niemeyer, e capitão Nery e Bar.cellos, mas sabe que o material que o doutor 
Martins e Niemeyer estavam fornecendo ao capitão Nery por intermedio do 
declarante era para fins revolucionarias. Nada rr..ais disse, sendo-l'he lido e 
achado conforme, assign;a com o Delegado e as -testemunhas abaixo mencio-
nadas. E eu ·Evaristo C'osta, escrevente, o escrevi, e Eu, Viriato da Cunha 
Bastos Scbomaker. 

Auto de decla1·ações q1oe tc{,z RodoltJho Balagner 

Rodol•p·ho iBaÚl:gner, "chauf"feur" d-o carro do socio de C.onrado N iemeyer, 
senh-or Antmlio Valle, residente á rua Clarisse •Incl:io do Brasil n, ·20. 

Informa que ha -cerca de dez ou quinze dias conduziu Conrado Niemeyer 
da rua da Gambõa para a rua do Rosario n. 55, sendo certo que na prime·ira 
rua fica estabelecido o deposito de cimento; arame farpado, etc ., e na segunda 
é loja de ferragens, ambos pertencentes á ;firma da qua-l Conrado é chefe ; que 
Conrado Niemeyer, torr..ando o automovei, mandou que o depoente fosse buscat' 
no deposito tres embrulhos e um tubo que ll~e pareceu proprio para sanea-
mento -de agua; que esses embrulhos, bem como o cano, estavam no chão, 
e o depoente os conduziu para o a utomovel; que chegando á rua do RosM·io 
n . •55, C!om·ado Nieme.yer saltou do a utomovel, levou os tres embrulhos e o 
cano para dentro da loja, e pouco depois voltou trazendo os tres embru-
l'hos e -entregando-os ao depoente, determinou que os levasse á P.har.macia 
Elite, sita á r ua do Cattete ·245, e entregasse ao doutor 'Martins, nome que 
estava escripto nos embrulhos; que como 11ão encontrasse o doutor Martins, 
o depo-ffi1te deixou os tres embrulhos n a pharmacia, r etirando-se ; que os 
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tres embrulhos que conduziu á pharmacia e,ram bastante pesados e duros, pa-
recendo ao depoente ser ferro, não poctendo, tJcirém, com segurança affh·mar 
o que elles continham, visto estarem embrulhados e bem an:arrad<>s. Nada 
rr.:ais disse. Rio, ·24 de julho de 192·5. - Roàolpho Balagner. 

Declaraçõe~ que faz João Dias da Silva R i beiro 

João Dias da. •Silva \Ribeiro, residente á rua C:ii{!ó n. 912, em Jacarépaguá, 
informa •que é encarregado do deposito da firma Borlido Maia & Comp . , sito 
á rua da Gam·bõa, 1cento e qururenta e dous a cento e cincoenta, que no dia 
treze do corrente, ás dezeseis horas, mais ou ·menos, chegou áquelle armazem 
o senhor Géo Vicente Parype, empregado de categoria da firma referida, 
afim de buscar .por ordem do <:fuefe da casa, senhor Conrado Niemeyer, dez 
kilos de dynamite; que o d(l{!larante relutou em fazer tal entrega, visto Géo 
não trazer como de habito a nota de pedido; que Géo então retrucou que 
posteriormente o senhor Gonrado expliicaria a fórma para a baixa no stock; 
que á vista disso, entregou a quantidade de dynamite acima referida ao senhor 
Géo, que acto seguido -chamou um taxi de numero dous mil novecentos e 
oitenta e quatro que por alli passava e collocando nelle a dy.namite, rumou 
para a cidade; que antes· ·Géo recommendára que embrulhasse a dynamdte em 
paiJ<el conforme lhe recommendára o senhor Com·ado; que, desconfiado pela 
extranha maneira por que era feita a retirada daquelle explosivo, o decla-
rante resolveu depois da p·artida' de ·Géo ir ao escriptorio da firma sito á rua 
do Rozario Ciincoenta e cinco, afim de certificar-s~ s i era verdadeira ou não 
aquella ordem; que alli chegando não mais encontrou Géo, porém, poude 
constatar a existencia do embrulho de dyna;mite que entregára a Géo, em um 
sofá do ref.erido escri.ptorio; que á vista de tal verificação, o declarante não 
mais pensava em perguntar ao sen·hor Conrado sobre a veracidade da ordem 
transmittida por Géo; quando fo i avistado pelo senhor IConrado e este lhe 
perguntou o que queria, e , informado, declarou que realmente havia mandado 
bll$car a dynamite afim de presentear um amigo para realizar uma pescaria; 
que no dia quinze ás doze horas, o senhor Conrado appareceu no deposito e 
dirigindo-se ao logar aonde se encontravam as caixas c ontendo dy>namite e 
munições, recommendou ao declarante que deveria occultal-as mais, pois po-
deria algum dia a Policia alli apparecer e constatar tal existenda de exploSi-
vos; que o declarante não cumpriu essa ordiem, por ser o deposito ap.ropriado 
patra .guarda de explosivos; que nesse mesmo dia, o ·Senhor Conrado· pergun-
tou ao declarante si existiam alguns !bujões de ferro galvanizado de tres pol-
J.egadas; que o deCJ!arante ver:ilficando poude contar cerca de dezoito bujões; 
que fez entrega desse material ao sen'hor Conrado, por ter este allegado que 
os ia adaptar em uns postes de "tenis" no Leme; 1que á tarde desse dia, foi 
o declarante ao eSICriptorio afim de tirar ·um vale e o senhor Conrado pergun-
tou-Lhe si não havia outros bujões de duas pollegadas e tres quartos, ao que 
o declarante 1·espondeu affirmativam ente; que nessa. oc·casião, o· senhor Con-
rado dirigindo-se a um senhor baixo, moreno, ·bigode preto e aparado, cabellos 
pretos que alli se encontrava disse: "Mestre, essas não podem servir?" (irefe-
rindo-se ás poUegadas dos bujõ<es) a ;que tal indivdduo respondeu affirmati-
vamente, tendo o senhor C'om·ado adeantado que os bujões poderiam ser di-
latados para tres .pollegadas; que assim combinados tal individuo e o sen•hor 
Conrado, este ordenou ao declarante que no dia seguinte mandasse p.or um 
trabal•hador um hujão para amostra e bem assim a indiicação da quantidade 
existe nte no deposito·; que o declarante disso se desobrigou, mandando no dia 
seguinte pelo trabalhador AlfDed.o o bujão solicitado e a informação de que 
existiam C'incoenta e sete no depos!ito; que antes do pedido feito ao decla-



-531 

ra.nte sobre os ·bujões, o senhor Ccnrado d'ez um rustico dese nho em pedaçu 
de papel procurando dar idéa do. que precisava e entregando tal desenho ao 
declarante; que no dia dezoito, o senhor Conrado telepihonando .para o depo-
sito avisou que iria mandar •buscar v inte e dous bujões iguaes á amostra; 
que sabe ter sido satisfeito o tal pedido pelo seu aJudante Haroldo Corrêa 
Lima visto ter o declarante se ausentado do deposito; que Haroldo informou 
então ao declarante que tal mercadoria fôra entregue ao senhor cujos traços 
physionomicos já declarou e que era portador de um .cartão firmado pelo seu 
NiemeYier autorizando tal retirada; que essa mercadoria foi embarcada em 
um taxi de numero quatro m!il tresentos e nove; que no dia vinte e tres, ás 
nove !horas foi ao deposito o empregado Géo e como da primitiva vez queria 
levar agora o r.esto da caixa de dynamite ao ·que o declarante allegou não po-
der entregar, visto já ter anteriormente · ~mviado para a rua do Rezende o 
resto da caixa, isto é, dez kilos a pedido do empregado Nelson, que o fez por 
telephone, a11egando ser para a 1Commissão de Compras do Estado do Rio; que 
á vista disso, pediu Géo ·que entregasse ao mesmo cinco kilos, o que foi feito; 
que o declarante .certo dia em conversa com Géo, ouviu deste, que o senhor 
Conrado Niemey;er era francamente revolucllonario; que o declarante segundo 
os seus calculos parece que no dia deze.seis de junho mais ou menos foram 
•retirados do deposito cento· e trinta e cinco .kilos de dynamite, sendo quatro 
caixas de vinte e dous kilos cada uma, do dia dezeseis de junho ao dia trinta 
do ultimo mez· e mais quarenta e sete kilos entrados p ela forma acima descri-
pta, inclusive uma caixa com vinte e dous ldlos; que apresenta neste acto o 
desenho :fieito pelo senhor Con·rado e o cartão referente á retirada das vinte 
e duas peças "bujões"; que o declarante informa ainda .que no mez de maio 
ou princípios de junho, foram retirados do deposito, isto é, pedidos para o ar-
mazem da rua do Rozario cincoenta e cinco, umas trinta e cinco caixas de 
munição para "Winch€.ster"; que reoon.hece 11este acto o individuo que viu 
com o sen·hor Conrado no escriptorio da rua do Rozario, tratando o 'negocio 
dos hujões e que era chamado pelo senhor Conrado como "Mestre'', como 
sendo o mesmo que ora sabe oehamar-se Vdriato da !Cunha Bastos e pseudo 
Schomaker, conforme é mais conllecido. iRio, 24 de julho de 19·25 . - João 
Dias da Silva Ribe-iro. 

Auto ele cledarações que faz Hamldo Oonêa Linna 

Haroldo Corrêa Lima, residente á Q·ua São João Baptista numero cinco-
enta e cinco, casa numero ·quinze, -informa que: o declarante é ajudante do 
gerente do trap~che sito á rua da Gambõa de numeros cento e quarenta e dous 
a cento e cincoenta, de propriedade da firma Borlido Maia & Companhia, com 
escriptorio á rua do Rosario numero cincoenta e dinco; que nessa qualidade 
o declarante vive mais no trapiohe do que mesmo no escriptorio da firma; 
que no dia treze do corrente, por volta das dezeseis horas, 0 empregado Géo 
Vicente a?aripe foi ao trapiche e dahi retirou dez kilos de dyna'YI'llite, cujo pe-
dido foi feito verbalmente por Geo ao sen•hor João da Silva Ribeiro, allegando 
estar para isso autorizado pelo senhor tC011rado :r:;'iemeyer; que no dia vinte e 
tres, ás nove horas, mais ou menos, ali entrou Geo e fez novo pedido ao senhor 
Ribeiro, tendo este dito ao declarante que o pedido e·ra de mais cinco kilos ae 
dynantite; •que taes pedidos causaram certa extranheza ao de'clarante, pois ge-
ralmente elles são feitos por esm·ipto e não v'erbalmente; que reconheüe 
neste acto o cartão .que lhe é mostrado e ~·ed'erente á ordem para entrega de 
vinte e duas peças "bujões", a qual está assi.gnada pelo senhor Niemeyer; 
que desse material o dec1arante fez. entrega directamente ao portador do car-
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tão e que ê um senhor baixo, moreno, bigode pretos e aparados, o qual trans-
portou o material e·m um taxi, cujo numero o declarante teve o cuidado de 
annotar em um canto do cartão, a lapis roxo e que é quatro mil t•rezentos 
e nove; que foi essa a unica vez que viu tal in<1i.viduo ; podendo reconhecei-o 
si o vir novamente; -que reconhE·ce tambem o desenho dos -bujões feito a lapis 
nos dous lados de um pedaço de papel branco e que segundo 1he disse Ribeiro 
foram feitos pelo senhor Conrado, o .que não contesta, por reconh<eeer a calli-
graphia do senhor ·conrado, lançada no referlido papel; que, de facto, foram 
tambem retirados do trapiche, os dez kilos de dynamite pedidos pelo t elepho-
ne por Nelson, empregado do escriptorio; que acredita ter sahido do tra.pic'he 
grande quantidade de dynamite de junho para cá; que reconhece perfeita-
mente um individuo que ora lhe é mostrado, o mesmo ·que foi portador do car-
tão autorizando a entrega dos bujões e que Ol'a sabe chamar-se Viriato da 
Cunha Bastos, a quem entregou os 212 bujões; que quando chegou o senhor Ri-
beiro ao trapi,che o declarante deu scie·ncia da entrega que :havia feito, e, per-
guntando Ribeiro quem tinha v indo buscar os !bujões, o declarante deu os 
signaes do indD.viduo a que acima se referiu e reconheceu, te ndo então Ribeiro 
adeantado que pelos si.gnaes descriptos pelo declarante era esse individuo o 
mesmo que estlvera com elle Ribeiro no escriptorio de Conrado Niemeyer, 
por o·ccasião do nego•clio e desenho dos ·budões. Rio, 25 de dulho de 19'25. -
Ha1·olclo Oo1·rêa Lima. 

Te?'?nO àe declarações àe Carolina Bastos Schornaker 

Aos dous dias do mez de agosto de mil novecentos e vinte e cinco, nesta 
ciüade do Rio de Janeiro e na Quarta Delegacia Auxiliar, onde se achava o 
respectivo delegado doutor Francisco 'Chagas, commigo, escrevente abaixo de-
daraào, ahi presente dona Carolina Bastos Schomaker, natural desta capital, 
com trinta e quatro annos de idade, casada, domestica, mo'l:adora á rua Flack 
numero ·cento e vinte e cinco sabe·ndo ler e escrever, a qual sendo inquerida sob 
comprom-isso legal disse: ·que a lugou o commodo da frente de sua casa, por ne-
cessidade, aflim de arranjar tres contos de réis, para pagamento de dividas; 
que a pessoa a quem alugou o commodo deu o nome de doutor Antonio 
Xavier de Barros, que m ais tarde soube que se tratava do capitão Christo-
vam Barcellos; que o mesmo tinha intuitos revoltosos; q ue o doutor Belmiro 
Valve-rde foi diver.sa.s vezes á sua casa, mesmo não sendo para prestar seus 
serviços p rofissionaes, afim de convers<a.r com seu marido Viriato da Cunha 
Bastos Sohomal,er e o capitão Barcellos; que quando os mesmos conversa-
vam, quasi seil!IPre estava rufastada, occupada en1 serviços caseiros; que na 
noite de d ezo·ito proxima passado, ás oito e meia horas da noite, mais ou 
menos, a policia cercou a casa; que n esta occasião estavam e1n sua casa 
o capitão Barcellos em companhia do capitão Leopoldo Nery da Fonseca e um 
outro mo.ço apparentando vinte e cinco annos, mais ou menos, claro, corado, 
que não conhec'8; soube -tamben1 que neste mesmo 1nomento havia e·stado em 
sua casa :o dou tor Belmi-ro Valverde; que foi •por ex'Pontanea vontade, não 
sendo para p•restar serviços medicas; .que por diversas vezes seu marido refe-
rindo-se ao movimento revolucionaria fazia-o -com enthusiasmo; que quanto 
ás bom,ba:s nada sabe. Nada mais ·disse, send<J-lhe lido <e achado conforme, as-
signa com c; delegado .e as testemu n has Manoel Costa, estabelecido á Asvenida 
Henrique Valladares numeras um e tres, e o doutor Rossini \Barcellos, escre-
vente juramentado da Segunda Vara de Orphãos. ·E, etc. - Ga1·olina Bastos 
Schoma.ke?'. - Manoel àa Costa . - Rossini Baae'llar. 
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Tenno ele àecla1·ações ·de Maria Mello 

Em o mesmo, dia, m.ez, anno e loga1· declara dos, ahi .presente dona Maria 
J\IIello, natural do Estado de Alagõas, com vinte annos de idade, casada, resi-
dente á rua .Silva Xavier numero oitenta e qua tro, domestica, sabendo lêr e 
escrever, a qual sendo inquir ida sob c ompromisso lega l, disse: que no diai 
vinte e oito de julho, ultimo, seu mar ido Clhegando em casa, Lhe preveniu que 
uns homens, que presume serem o sar1gento Ceciliano Miguel da Silva e Vi-
riato da Cunha Bastos Schomaker, levariam uns em•brulhos, que mais tarde, 
soube ser materia l apr01priado para fabricação de dy namite; que acons-elhou 
seu marido, doutor OrJandQ Me llo, para nã o se envolver em semelhante plano 
revolucionaria; que soube por seu marido que as ·bombas a serem fabricadas 
eram destinaüas a favorecer a revolução; que as primeiras ·bombas foram fa-
bricadas no porão da 'casa de sua residencia á rua Silva XaJvier numero oiten·· 
ta e quatro; que começaram a fabricar as m esmas ás oito ho·ras da noite t• 

presume terem terminado pela madruga da; que n ão se lembra bem si foi 
no segundo ou terceiro dia que as bombas forarrn levadas de sua casa para a 
rua Gurgel do. Amaral numero quarenta e um, predio esse tambem pertencen-
te a seu marido, estando actualmente em obras; que vieram quatro homen,; 
em sua casa en tre oito e dez horas da noite, d·esconhecidos, que transportaram 
as bombas fabricadas para o predio acima mencionado; que o restante do, m a -
terial fo i ente-rrado peia declarante e seu m arido no quintal de sua r esiden-
cia á rua Silva Xavier numero oitenta e qu atro, com receio do mesmo mate-
rial ser encontradQ pela policia; que fo i incumbida por seu marido de levat· 
um embrulho com material para fabricação de bombas; .que p resume ser dy-
namite, levando talThbem dentro de uma .pasta de advogado diversos tubos;· 
que apresentado á declarante um dos m esmos que forarrn apprehendidos por 
esta de legacia, reconhece ser em identicos ; ·que sua irmã de nome Nair, tam -, 
bem levou dous embrulhos pa ra fabricação de bom·bas para a residencia de 
sua mãe Amelia Pinheiro, residente á r ua Andrade Figueira numero c incoenta 
e quatro, estação de Madureira; que a mãe da declarante, querendo saber o 
conteudo dos embrulhos·, Tespondeu-lhe a declarante que ignorava; que a de-
clarante por diversas vezes aconselhou a seu marido a não se m ette r e1n se-
melhante empreitada; q ue o mesmo arr.endeu-se e por diversas vezes quiz 
l!lrocura:r a policia para r elatar o plano, não. o fazendo com receio; que seu, 
ma.rido sempre respeitou o GoiVerno constituído, il11aS f oi illuclido na sua bo~ 
~. pelo sargento Ceciliano Miguel da •S.ilva; que seu marido disse á <lecla-· 
rante q ue o, capitão N ery da Fonseca iria á s u a casa, ignorando o dia em que 
essa visita teve lagar; .que ignora o assumPto q ue o capitão Nery Pinheiro 
ia tratar com seu marido; que não póde affirmar o dia por sahir ameudadaSI 
vezes de .ca.Sa. Nada mais disse, se•ndo-lhe lido e a chado coilJforme, assigna com} 
Q delegado e Manoel da Costa, estabelecido á aveniüa Henrique Valladare~ 
numeras um e tres e Rossini Bacellar, e screvente juramenta do da Segunda 
Vara de ()rphãos, testemunhas que assistiram a estas declarações . Eu, Eva- . 
risto Costa, escrevente, o es·crevi. Em tempos: a :declaran te rectifica o toaÍico, 
em que se red'eriu que as •bom'bas já 'fabricadas for arrn t ransportadas da cas~ 
da ·rua .Silva Xavier para a de Gurgel do Amaral por quatro individuas des., 
conheci·dos, esclarece .que os homens f ora m dous , sendo um o vigia Jorge ~ 
o outro :Antonio Flo:riano, co11hecido de se u m a rido e residente em :Mesquita . 
Nada mais disse, etc . - Maria ./I!Iello. - Manoel da Costa . - R ossini Ba--
cellar. 
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Term.o de deolaTaçÕ/68 de Aooacio Rodrig1Les Carvalho 

Em o mesmo dia, rnez, anno e Jogar declarado, ah1 presente Accaoio Ro-
drigues Car.valho, n a tural de Portugal, com quarem.ta e um annos de idad& 
casado, estabelecido com salão de ba.Tbeiro á rua do Cattete tresentos e vint~ 
e um, sabendo ler e escrever, o qual inquirido sob compromisso legai, disse·: 
que ás duas horas da tarde em um dia do mez passado e que não se lembra 
foi .chamado ao 'teleph<me pelo doutor !A•ntonio Martins de Araujo •Süva, con: 
vidando-o :para ir á .pharmaJCia Elite, de p:rop!"ied-ade do mesmo. doutor Mar-
tins; que ali .chegando o doutor Martins pediu ao declarante qualquer auxilio 
monetario para um offoicial amigo delle, visto o dito official ter desertado do 
Exercito, e estar sem vencimentos; que mais tarde soube trllitar-se do capitãc 
Leopoldo Nery da Fonseca, que já conhecia de nome como relvoltoso, que 0 
declarante prometteu ver o que era possível fazer; que no .mesmo dia, â 
noite, <foi .novamente .chamado opelo telephone, pelo doutor Martins que pergun-
tou ao declarante se sabia a residencia do senhor Conrado Nierneyer, ·neg0 • 

ciante, respondendo o declarante que ignorava; que o doutor Martins 1'6Correu 
ao catalogo de telephone e verificou a r es1dencia do senhor Niemeyer; que 
não podia o declllirante falar com o mesmo senhor Niemeyer ·por ·não ter in· 
timidade com o mesmo; que na mesma hora do doutor M·artins communicou-se 
p€-lo telephone com o senhor Niemeyer, .pedindo que o procurasse na. ·pharm~t· · 

cia Elite para conversa,rem; que O· senhor Niemeyer promettoo comparecer 
ás nove horas da noite, retirando-se em seguida o declarante para sua ~esi· 

dencia.; que no dia seguinte o doutor Martins procuxou o declarante na sua 
barbearia á rua do Catette numero tresentos e vinte e um, dize ndo. que o sf: . 
nhor Niemeyer o procurara na noite do dia anterior e havia combinado com 
o mesmo, que este deixax.ia. na casa do decla.rante uma ·encommenda, ~l-fim de 
ser entregue ao douto1· Mart!ns pelo que, logo a alludida encommenda che-
gasse, elle lhe avisasse ; que a.pproximadament e ãs seis horas da tarde, o s ~

nho1· Oonrado Nierney61· entregou ao deelarante 11m. embntlho; que neste m~ 
mo momento o declarante tüephonou ao doutm· Martins, que veio immediataJ 
mente; que o doutor Martins pe1·guntando o que era, o declarante respondeu 
ignorar, abrindo então o doutor Martins o dito embrulho e viu o declarante 
que se tratarva de um tubo de f<orro galvanizllido e que ·O doutor Martins de· 
clarou que rtal tubo de nada lhe :.ervia por não ser o que havia pedido; que 
mais ta:rde o senhor Niemeyer 'Passou em casa do declarante, entregando-lhe 
duzentos e cincoenta mil r~s. para P-niregar ao douto.r Martins e que o de· 
clarante juntou mais cincoenta mH rêis, pemazendo o total de tresentos mil 
reis, levou para entregar ao doutor Martins, não ·recebendo este a importan· 
cia referida, porque disse ao uecla:>ant-:1 que para elle ver que não se tratava 
de uma "chantage" fazia questão que o mesmo entr<:Jgasse a quantia ás pes· 
soas que necessitavam desse auxilio, e po.r isso âs nove ho~ras da noite mal~ 
ou menos, elle declarante fosse á sua r<~~idencia á rua das L aranjeiras pro· 
ximo á rua Guanabara, .que l'd. se encontraria com as pessoas já menciona· 
das; que de facto á hora marcada, ,> declarante foi, e, lá chegando encontrou 
dous senhores, que o doutor Martins apresentou declarando serem os offlciaes 
do Exercito Nery da Fonseca e Chevallier, en-treg;mdo o der:larante a impor· 
tancia ao .primeiro destes cxfficiaes, p:~t• ord8m e mdicação à o dG.utor Martins ; · 
que o capitão Nery depois de lhe agrad~ea· o aux1lio, mostrou um papel ao 
tenente Chevallier, onde tinha um desenho, demonstrando como. deviam ser 
feit.J.s as bombas de dynamite que nessa onr,asião, o declarante sent!u qual· 
quer cousa no coração, como ·que um a.vlso e t-osolveu reJtirar-se; que o doutor 
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:Mrurtins diss.l ao declaraY.tte que só eUe sabia onde estavam os o:f.ficiaes Nery 
da Fonseca, Hugo Bezerra e Oh~vaJlbr, porque a Polida tinha dado em 
casa de Viriato e el!es os o:fifíciae.s se refugiara,m, em Jvgar só sabido po1· eüe, 
doutor Martins; que o doutor Martins solicitou do declMante mais uma v<lz 
para guardar um caixote cOII1tendo diversoo "lmbrillhos vara o "doutor Jorge'· 
e, que no dia seguinte Viriato foi :retirar o caixão com uma carroça, dizendo 
nessa occD.sião ao declarante que o "dGntor Jorge" 'ê o mesmo capitão Nery 
da Fonseca; . que em uma da.s no.ites do mez .passaldo, em uma sexta-feira., o 
doutor M a rtins disse a o declarante que o acompanhasse para conversar e q ue 
!!'oram até a r .ua Carvalho de Sá, esquina da rua Marqueza de Santos, donde 
indicou uma casa. pintada de encarnado, dizendo que aJli, elle doutor Martin:; 
esperava Conrado Niemeyer, pois p;recisava fallar com eHe em co.mpanhia do 
.;a;pirtão Nery, pedindo ao declara,nte .q·ue elle acompanhasse Niemeyer, por-
-que este não conhecia a casa e quando chegasse, entrasse, vorque a porta 
estava encostada; que, cerca de nove horas desrta mesma 111oite, c hegou á 
porta da a·esidencia do declarante, o senhor Niemeyer, a quem deu 0 r ecado 
do doutor Martins, saJhindo em seguida com o mesm.o em direcção á casa da 
rua Marqueza de Santos; que ohegando á alludida casa, entraram na sala da 
f rente d o referido predio, onde estavam o dowtor Martins, capitão Nery e te~ 

Jlente ChEivallier; q.u e Niemeyer a,presentatdo velo doutor MaTtins aos dous 
<mtros companheiros, o deolarante viu o mesmo Niemeyer apertar a mão de 
Ohevallier e abraçar Nery, de modo muito amistoso, pelo que acredJtou o de-
clarante que já <fossem conhecidos; que o declarante nada mais póde adean-
tar sobre esse encontro, po!l'que retirou-se em seguida, para ir com sua se-
nhora em Nicrtheroy; que o doutor Martins disse ao deolarante que o movi-
mento revolucionaria era para breve . Nada mais dJsse, sendo-Lhe lido e 
achado conforme, assigna com o delegado e os senhores doutores Rosstni 
Eacellar, escrivão .da Segunda Va:ra de Orp,hãos e Ernani Braga, empregado 
no comrnercio, morador á avenida Mem de Sá vinte e um, que assistiram •• 
•estas ·declarações . E e u , etc. - A.ccacio Rodrigues de Carvalho. 

Auto de apprehensã.o na fó?{ma abaixo 

Aos vinte e cinco dias do mez de julho de mil novecentos e vinte e cinco, 
nesta cidade do Rio de Janeiro e no predio sito á rua da Gambôa de numero 
cento e quarenta ~ dous a cento e cincoenta, onde é estabelecida a il'irma 

"Borlido MaJa & Companhia, e onde foJ vindo o do·utor F~·ancisco Anselmo das 
"Chagas, Quarto Delegado Auxiliar de Poiicia, commigo escr ivão abaL"o de-
clarado, _e, sendo ahi, na presença do gerente da casa Haroldo Corrêa de 
1..ima e das testemunhas .fio finl assignadas, o doutOil' delegado apprehendeu os 
·eXJplosivos aba:ixo discrJm1nadO'S: - setenta e ~!dita mil e oitoce?7Jtas· balas, 
Winchester, calibre trinta e oLto, curtas; cincoenta -e cinco mil e oitocentas 
ditas, Winchester, calibre trinta e dous, curbas; sessenta e cinco mil e qui--
nhentas ditas Wihchester, ca:Jibre trinta 10 oito, longas; seis mil no.vecen-
tas dita~. Win~hester, cali.bre trinta e dous, longas; quart:orze mil e setecentas 

•ditas, Winchester, calibre sete por sessenléa e cir1co; mil novecentas e setentu 
-e cinco ditas Gerdot calibre tresentos e oitenta.; e, tresentas ditas, C~rdot, 

calibre quatr~centos ~ cinco•enta; ·quatro .caixas de dynamilte - Nobel; - uma 
,dita de dynamite <Dragão ; doa:e e meto lülos de dynamite Nobel ; e, onze cai-
xas de dynamite Nacional. - E para com;tar, mandou o doutoJ' delegado 
!lavrar -este auto, etc. 
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SUICIDIO DE OONRADO NillMEYER, EXAME CADAVERICO E AUTOPSIA: . - --· 2 

A Terce ira Delegacia Auxilia r apurou, com referencia ao suioidio do ne-
gociante Conraào Borlido Maia de Niemeyer, verificado na maruhã de v inte e-
c-inco de julho do corrente anno, atirando-se de uma das ja nellas da Quarta 
Delegaoia Auxiliar •. na calçada da rua da R elação, o seguinte: 

O negociante Conrado Borlido Maia de Niemeyer lllchava-se detido na; 
Quarta Delegacia Auxiliar, em vü·tll'de de denuncia reaebida pela 'Policia d.! 

· estar e lle envolvido em movimento subversivo. da ordem publica e por !for-
necer dynamite e outros materiaes para a fabricação de bombas explosivas-
a officiaes revoltosos . 

Conrado Niemeye.r, tendo sido interrogado, negou, a principio, qualqum-
participação sua nos !factos apontados, mas terminou por con<fessar. A sua 
confissão, se bem que não tivesSe sido tomada por termo, foi; entretanto, 
testemunhada por :varias pessõas, entre as quaes se achavam os Drs. João 
Pequeno de Azevedo, 1° delegado auxiliar; Waldemar Medrado, membro d;; 
Justiça Militar; Paulo Campos da Paz, promotor da Justiça Militar; tenente• 
José Nadir Machllldo,, que serve actualmente no Gabinete do Ohefe de Po-· 
licia e o Sr. Moreira 'Mllichado, delegado do 11 o Districto Policial, al'ém de 
outros tunceionarios da Policia. Motivou não terem sido tomadas por termo,. 
<iesde logo., as declarações de Niemeyer, a ne.cessJdade de se proce·der a dili-
gencias immediatas, s·ug.geri'das por essas mesmas declarações . 

Na manhã de virute e cinco, o negociante Niemeyer, após fazer a sua toi-
lette, pediu ao inVlestigador Eugenio· Joaquim Corrêa, que se achava encar-· 
regado de vigial-o, que !fizesse servir café com pão e manteiga, no que foi' 
promptamente attendido. Feita a rell'eição, Niemeyer começou a passear pela 
sala do 4° delegllldo auxiliar até que, em um movimento rllJPido e decididb, 
galgou uma das janellas, ali existentes, e ·precipitou-se ao solo, na rua da. 
Relação . O investigador Corrêa ainda tentou evi•tar o .suicídio, segurandD 
N-iemeyer pela aba do -paletot, não conseguindo, porém, sustei-o devido ao 
impulso com que o mesmo se preci:pitára . 

!Assim que se verificou o. suicídio, foi iiilJlllediatamente chamada a Assis-
t'encia Publica Municipal, que nada teve a !fazer, por ter sido a morte insta;n-
tanea, e requisitado do Gabinete de Identhl'icação um p.hotographo, que com-
pareceu e photographou o local em que se achav.a o -ca:daver de Niemeyer. 

Em seguida, foi o corpo removido :para o Necroterio do Instituto Medico-
Legal e requisitado o exame oadaiVerico e a autopsia. IDsta ultima não assis-
tiu ·autoridade · policial aLguma, nem havia motivo para isso porque, actual-
mente, em virtude do que dispõe e dec.reto n. 16.67·0, de 17 de novembro de-
1924, a Policia nen'hum·a intervenção tem nesses exames, ,que são feitos D(} 

Instituto Medico L egal, que é a utonomo e tão sómente subordinado ao Minis: 
terio da Justiça. Entretanto, assistiram-no dOUs medicos; parentes do morto; 
e '!!Ue, ouvidos, declararam, conforme consta dos seus depoimentos que não 
observaram signaes ou lesões coJ:1poraes '}Jelas quaeg se pudesse concluir ter 
o negociante Niemeyer soffrido em vida e reaentemente qualquer tortuTa phy-
sica e que não assistiram toda a autopsia por j:ã. terem elementos necessa-
rios para formarem o seu juizo·. 

Ainda s-o-bre esse suicídio foram tomadas as .declarações do 1Sr. João· 
Augusto Alves, amigo do negociante Niemeyer, q ue, na quella manhã e n.a. 
occasião mesma em que se dava o fllictQ ia na .companhia do 4° delegado a uxi-
liar, Dr. Francisco .Chagas, visital-o. O :Sr. Augusto Alves depoz .que, tendo 
recebido um telegramma da senhora NiemeYer no sentido de se tnteressar-
·pela J.iberdad.- de seu espooo, dirigira-se á Policia e, não encontrando o Chefe 
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de .:f>olicia, procurou fallar ao Dt·. Francis-co Chagas, sendo por este imme-
diatamente recebido. O iDr. Francisco Chagas communicou-lhe, então, o mo-
tivo da detençã.o de Niemeyer e, deante de duvida manifestada pelo .Sr. J oão 
Augusto Alves, mostrou-Lhe essa autoridade a prorva até então colhida, con-
vencendo-o da verdade da accusação. O Dr. Ohagas conv.i-dou esse amigo 
de Niemeyer :para subir á 4" !Delegacia Auxiliar e ouvi-r delle proprio a con-
firmação do que lhe narrava. Quando, minutos após, chegavam á porta do 
Gabinete do 4o delegado e este attendia a uma pessôa 1que 1he tra nsmittia um 
recado sur.giu de dentro do referido Gabinete um homem a correr gritando 
que o preso se atirára á rua. O Sr. Augusto Alves, com outras pessoas, des-
ceu á rua da Relação, onde verificou que fôra o seu amigo Niemeyer quem se 
suicidara . 

O cha1~tteur do !Sr. João Augusto Alves, Domingos de Freitas, pôde, ca-
suahnente, ver assomar á janella e jogar-se á rua o negodante Niemeyer. 

Assim, está provada a nenhuma responsabilidade da policia no caso . 
A família do morto pediu a dispensa da autopsia, no que não foi at-

tendida . 
Niemey>er c·hegou á Policia, :preso, mais ou menos, ás onze •hora-s da ma-

nhã de 24 e suicidou-se ás 10 e 20 do dia 25. 
Está aberto inquerito na 'l'er.ceira Delegacia Auxi-liar . 

Auto de declara.ções de E1Lgenio Joaquilrrl- Corrêa 
·.~o: :-r;;:\E~·S!~ ;-r: .. :c~ t: 

Aos vinte e cinco dias <do mez de ,julho de mil nov-ecentos. e vinte e cinco 
nesta cidade do Rio de Janeiro e na s-ala das audiencias do terceiro delegado 
auxiliar, Dr. José de Azurem Furtado onde o mesmo se achava commigo es-
crevente de sim cargo abaixo nomeado, ahi presente Eugenio .Joaquim Cor-
rêa, natural desta. Capital Federal, com cincoenta e seis annos de idade, sol-
teiro, investigador, numer.o cento e cincoenta e cinco da Quarta D elegacia 
Auxiliar, sabeooo ler e escrever, residente á rua Monte Alegre numero vinte 
e cinco, que inqÚirido disse: que ás vinte h oras do dia vinte e quatro do cor-
rente, o depoente entrava de serviço na Quarta Delegacia Auxiliar, sendo 
designado para tomar conta e vigiar o preso Conrado Borlido Maia de Nie-
meyer que se achava detido na sala ;reservada do Dr. quarto delegado auxi-
liar; que durante a noite o alludido preso, embora não tivesse dormido, quei-
xando -se da falta de somno, devido á supm·-excitação netwosa em que se en-
contrava, conservou-se deitado até ás oito horas da manhã; que a essa hora 
Conrado leva ntou-se e após ter lavado o rosto c feito a respectiva toi!ette, 
pediu permissão para man~ar buscar café com leite e pão, o que foi provi-
denciado pelo de·poente ; que tendo tomado o ·caf'é, Conrado começou a passear 
de um lado ~para outro n a sala onde se achava, gesticulando e fa-lando segui-
damente no nome da s ua esposa, dizendo "que era um homem perdido" ; que 
o depoente, então, procurava acalmai-o, dizendo-lhe que não se impressio-
nasse, que o doutor dele·gado havia de resolver o caso com justiça; que assint 
continuo.u Conrado, ora passeiando, ora sentando-se e ~-abiscando no papel 
cousas sem .nexo, 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 janeHas da s·ala em que se achava e, de um salto atirou-se á 
rua, tendo o depoente, não obstante o inespe·rado da resolução ele Conrado, 
conseguido agarrai-o velo pale tot, mas, devido ao peso e impulso dado ao 
corpo •POr Conrado, que era um homem de construcção robusta, não :pôde o 
depoente evitar que, se consumasse o que, repentinamente, havia Q'esolvido 
Conrado. Nada mais disse, ·assignando este auto com o delegado, depois de 
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lido e achado conforme. iiDu, Pedro 'I'homé Rodrigues, es{)revente, o escr~vi. 

E eu, José de Oliveira Evora, escrivão, etc. 

Auto de declara,ç®s de João Augusto Alves 

Aos vinte e cinco dias do mez de julho de mil novecentos e vinte e cinco 
nesta cidade do Rio de Janeiro e na sala das audiencias do delegado auxiliar, 
Dr. Jooé de Azurem. Furtado, onde o mesmo se achava commi~o escrevente de 
seu cargo abaixo nomeado, ahi presente João Augusto LA..1ves, brasileiro, com 
quarenta e dons amnos de idade, casado, negociante, residente á rua Machado 
de Assis, setenta e oito, sabendo ler e escrever, inquerido disse: que a pedido 
da senho,ra de Conrado Bor.Jido Niemeyer no dia vinte e cinco do corrente 
cerca das nove horas e meia, da manhã dirigiu-se á Policia Central, a:fim de 
indagar do Chefe de ·Policia o motivo da prisão de Niemeyer; que não encon-
trando o Chefe de Policia pediu para flalar com o Dr. Francisco Chagas, quar-
to delegado au~iliaa·; que o Dr. Chagas veiu ao, gabinete do chefe onde se 
achava o dec!aa·ante ; ·que soube ·então que Niemeyer estava envolvido em 
assumptos melindrosos, qual o de estar em relações muirto intimas com indi-
viduas revo.Jtosos e .principalmente compromettido, na confecção e distribuição 
de dyna:mite; que o Dr. Chagas disse ao· declarante que elle iria ouvir do 
pa.-Oiprio Niemeyer a con.firmação de tudo que vinha de lhe informar; que o 
declarante a inda paz duvida sobre a participação de Nierneyer nesse caso; 
que o Dr. Chagas, mostrando a o declarante alguns documentos referentes ao 
caso, ·em que se via a assignatura de Niemeyer, convidou a l.he acompanhar 
<JJté o seu gabinete ond<e repousava em um quarto Niemeyer; .que subindo as 
escadas encontrou proximo a porta do gabinete do a llegado wn individuo, 
que ifel-o parar varece para transmittir algum recado ao Dr. Chagas; que 
no momento ap6s vem de d entro do gabinete um homem "gritando" que o 
preso .havia se jogado da jane!la á rua.; que n esta. occasião se estabeleceu 
co.nfusão e todos descera m as escadas em direcção á rua ; que o declarante 
tambem descendo :veiu encontrar N1emeyer de bruço, todo encolhido, sahindo 
grande quantidade de sangue da cabeça e já morto; immed.iatamente tomando 
o seu automovel diJ·igiu-se para o seu escrip.torio mandou chamar o guarda-
livros de Niemeyer a quem communicou o facto; que mais tarde o seu chauj-
fmtr que se achava parado em frente á !Policia Central á espera do declaran-
te lhe contou que estando encostado ao automovel olhando casualmente para 
o edifício da ;policia, •Viu um homem subir á janella do segundo andar e /Pre-
cipitar-se á rua , sabendo depois tratar-se de um suicídio e da pessoa de Nie-
meyer. E mais não disse .sendo lido e a<!hado CC!nforme as.signa com o de-
legado. •E eu, etc. -José de Azurem FtL1'tado. -João Aug1Lsto A •lves. 

Au;to de decla1·a,ções que presta Dom-ingos de _F1·eitas 

Em seguida no mesmo acto Domingos de Freitas, portuguez, com trinta 
a.nnos de idade, casado, chautteur, residente á rua doutor ·Radrtgues dos San-
tos cincoenta e no'Vie, sa'bendo ler e escrever, inquirido disse: que na manhã 
do dia vinte e cinco do corrente cerca das nove e qu~·enta minutos, estando 
do lado, de fóra do automovel de propriedade de seu patrão João Augusto 
Alves, que tinha vindo á Policia Central viu em dado momento surgir em uma 
das janellas do segundo andar que dá para a rua da R elação, um homem, 
que pre-cipitou-se á rua; que soube Jogo que tratava-se doe um s uicídio e que 
o suicida era senhor Nien~eyer; que a s-cena presenciada casualm-ente pelo 
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declarante foi muito rapida; que approximando do cocpo v iu estar de bruços 
já morto. E mais não disse, etc . - D01nitngos de F1·eitas. 

ll.uto de decla.1·ações que presta o douto1· Frederico Mo1·aes de Niemeyer 
na fónna abaixo 

Ao 'primeiro dia do mez de agosto de mi.I nove.centos e vinte e cincG, neste. 
Capital Federal e na Terceira Delegacia Auxiliar de !Polida, onde se achava 
o delegado doutor José de Azurem Furtado, commigo escrevente do escrivão 
que a este subscreve, presente o do,utor Frederico Moraes de Niemeyer, filho 
ão doutor João Conrado de Niemeyen: e de dona Clara Moraes de Niemeyer, 
já !l'allecida, nascido em França, r egistrado no Consulado Brasileiro em Pariz, 
com trinta e cinco annos de idade, casado, fo,rmado em medicina e residente 
á rua :Prudente de Moraes noventa e sete, em Ipanema, inquirido sob pro-
messa legal, decla.rou: Que assistiu, em vinte e cinco de julho ;findo, o exame 
cadaverico e o inicio da autopsia procedidos no, cada!ver do negociante Con-
rado Borlido Maia de Niemeyer, não tendo observado signaes ou ·lesões corpo-
raes pelas qu aes se pudesse concluir ter o mesmo nego.ciante so:f;frido em 
vida e recentemente qualquer tortura I!J.hysica; que não assistiu a toda au-
topsia por já ter o d eclarante e.Jementos necessarios para formar o seu juizo; 
que as lesões corporaes apresen.tadas no cadaver de Conrado Bo,rlido Maia 
de Niemeyer e que determinaram a s ua morte, €ra.m perfeitamente explica -
veis pela quéda soHrida; ·que o declarante nada sabe sobre o motivo que de-
terminou o suicídio de seu primo Conrado de Niemey€r . Nada mais disse, 
etc. - Dr. Frede?·ico M01·aes de Nie'»Uiyer . 

A.1tto de clecla1·açiJes q1te 1JTestct o do1tto1· Jo cio Com·aclo de N oemeye1· 
na jónna abaixo 

Ao primeiro dia do mez de agosto de mil novecéntos e vinte cinco, nesta 
Capital F ederal e na Tm,ceira \Delegacia Auxiliar, onde se achava o delegado 
doutor José de Azurem Furtado, commigo escrevente do escrivão que este 
subscreve, present€ Q doutor João ~conrado de Niemeyer, ifilho de Joa quim 
Conrado de Niemeyer e de dona Anna de 1111:endonça de Niemeyer, já falleci -
dos, brasileiro, natural desta Capital, com setenta e tres annos de idade, viu-
vo, medico, residente á rua Prudente de Moraes, noventa e sete, inquirido sob 
compromisso legal declarou: Que na manhã de vinte e cinco de julhO! proximo 
passado, tendo chegado ao seu conhecimento que estava monto no Necroterio 
da !Policia Central o sobrinho, do declarante, Conrado Borlido Maia de Nle-
meyer, para ali se dirigiu; que teve occasião então de verificru: que seu so-
brinho estava morto e a inda vestidü sobre a mesa do n ecroterio; que o de-
c:larante, ahi teve con.hecimento de ter seu sobrinho se suicidado, rutirando-se 
de uma das j·an ellas do segundo andar da Policia; que momentos depois, vol-
t:otndo á saia do necroterio, v iu o cadaver do seu sobrinho já despido e pro,m-
pto para ser autopsiado; que da simples inspecção ocular feita no cadaver 
de seu sobrinho o declarante não pôde co:ncluil· que tivesse havido violencias 
physicas a nteriores ao suicídio; que tambem assistiu ao inicio da autopsia; 
que nada sabe o declarante sobre os rr.otivos que determinaram tão lamen-
tavel acontecimento . Nada mais disse, etc. - Dr. Jocío Con,-aclo de Niemeye1·. 
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Institt~to 11I.edico-Lega.l do Rio de Janeiro 

Laudo de exame cadaverico e autopsia na fôrma abaixo· 
)Aos vinte e cinco dias do mez de j·ulho de mil novecentos e vinte e cinco 

nesta Cwpital Federal e na sêde do, Instituto Medico-Lega:! .pelo director 
doutor Luiz Antonio Moretzsohn Barbosa foram designados os peritos douto-
res Henrique Rodrigues Caó e Manoel Clemente do Rego Barros para p roce-
derem ao exame· cadavericQ e autopsia no cada ver de Conrado Borlido Maia 
NJemeyer ou Conrado Henrique Niemeyer a!im de ser attendida a requisição 
do senhor doutor terceiro d•elegado auxiliar, contida no offido numero seis-
centos e noventa e seis de hoje datado, e de responderem aos seguintes que-
sitos. !Primeiro, si houve morte; segundo, qual o meio que a occasionou; ter-
·ceir.o, si foi occasionada por veneno, substancias anesthesicas, incendio, as-
phyxia ou inundação; quarto, si por sua nature·za e séde foi causa efficiente 
da mo.rte; quinto, si a constituição ou estado morbido anterio,r do o.ffendido 
.concorreu para tornai-o irremediavelmete mortal; sexto, si a mo1·te resul-
tou das condições personalíssimas do o,ffendido; setimo, si a morte iresultou, 
não porque o mal fosse mortal, e sim por t er o offendido deixado de observar 
o regimen medico hy.gienico reclamado pelo, seu estado. CEJ para constar, !oi 
lavrado o presente termo, que vae a ssignado pelo doutor director e pelos 
peritos. 

Latido 

Conrado Bm·Jido Maia de Niemeyer o,u Conrado Henrique Niemeyer, de 
raça branca, com cincoenta e quatro annos de idade, casado, commerciante, 
brasile·iro, residente á rua Machado de Assis ·numero trinta, foi enviado ao 
Necroterio deste instituto com .guia numero, trinta e nove do decimo segundo 
districto policial e a declara'ção de que o m esmo ·&e projectára de uma das ja-
nellas do segundo andar .(Quarta Delegacia Auxiliar). Inspecção externa : O 
cadaver é de um homem de raça branca, de constituição robusta, medindo 
um metro e setenta e cinco, está em ;flacidez muscular co:m livores na face 
post('rior do tronco e pescoço. Craneo em grande pa rte desp~·ovido de peilos 
(calvície), fóra disto está d eprimido e achatado do la do direito com grande~ 
placas de escoriações do couro cabelludo avermelhadas, notando-se pela apal-
pação fra;ctura comminutiva da abobada craneana. A face está depr·imida 
tambem do lado dh·eito ao nível da fronte com grandes placas de esco-
riações que se es tendem até a região geniana do lado di.reito. c<\.K"l~~ disso a~ 
palpebras estão echymosadas e violaceas. Thorax am•plo, largo, apresentan-
do ecchymoses avermelhadas ao nível da região pei•toral direita. Abdome.n 
tenso e abaulado. A região .glutea esquerda a;presenta uma pequena ecchy-
mose violacea verificando-se por uma incisão suffusão sanguínea da camada. 
cellulo,-gordurosa. Mem·br.o superior esquerdo com fractura sub-cutanea do3 
dous ossos no tarço nl'édio e do terço inferior. Antebraço direito apresentan-
do lfractura exposta 'do terço inferior. Membro inferiÓr direito a·presentando 
fractura sub-cutanea do terço imerio.r àa coxa. Inspecção interna: R etal.ho.s 
do couro cabeJ.ludo com grandes focos de suffusão sanguínea na face inter na, 
Callote craneana facilmente eerravel, delgada e fracturada comminutiva men· 
te, aliás, como toda abobada craneana . Dura-mater .Jisa e acinze.ntada nas 
duas superfícies e apresentando diversas rupturas . Oerebro coberto de saugu~:, 

dila:cera.do na base e no lobO! parietal direito, tem o cm·po calloso tamben• 
dilacerado e os ventrículos lateraes, contendo liquido sanguinole11to. Base do 
craneo fra cturada em diversos senticlos. Thorax: Osso externo integro. Cos·· 
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rl.ellas ·direitas fra cturaaas da .primeira á quinta; peric<n'dio, a p1·esenta11do u ma 
1·uptura irregula r .na sua: parede jnferior com quatro cenümetros de e"-'i:en-
são . Coração: coberto de abundame camada gordurosa, tem myocar.dio aver-
melha do de consistencia firme e as val'Vulas ao.rticas rugosas e espessa-
das. A aorta ascendente t em a superfície interna avermelhada e semeiada de 
peq_uenas p lacas salientes de aortite chroni.ca. Pulmão esquerdo ·Hveo [·oseo, 
molle, cre<pitante, apresenta a o cõrte u ma superíficie rosea permeavel,' dandÓ 
pela expressão pequena qua ntidade de li<]:uido roseo espumoso a n emia.do . 
Pulmão direito nas mesmas condições do seu homologo. Abcloanen . Epiploon 
muito gorduroso . Baço violaceo, integre. Rim esquerdo •revestido de espessa 
camada gordurosa, 1é f ac ilmente deco,rti:cavel e não apresenta ao córte lesõies . 
Rim direito, despedaçado. Bexiga r e trahida e vazia. Estomago retrahido, 
vazio com a =ucosa ·acinzentada e rugosa . Fígado avermelhado e despedaça .. 
do em m uitos sentidos . Intestinos dila tados por gazes e contendo1 fezes. Me-
sent<:rico apresentando tam.bem diversas rupturas. Cavidade abdominal con-
tendo g .ra nde quantida de de sangue. iRespondem aos quesitos: ao primeiro, 
sim; ao segundo, fractura comminut iva do, craneo com dilaceração do cere-
bro; ao terceiro, prejudicado; a o quarto, sim ; a os demais, n ã o. Nada mais 
baver..do a lavrar, foi encer.rado o presente laudo, que depois de lido e achado 
conforme ê assignado pelos <pel'i•tos. Eu, Mario Martins Corrêa, escrevente 
juramentado, o escrevi. 

.O Sr. Paulo de Frontin: - Peço, a pa lav-ra . 

O Sr. Presidente.: - Está terminada a hora do expediente. 

O Sr. Paulo de Frontin: - R equeiro a V. Ex. qu e consulte ao S epa do 
-sobre se conce.de meia hora .. de . .prorogação da hora do expediente, conforme 
permitte o nosso .Regimento, alfim de, neste espaço de t empo, res ponder ao 
illustre Senador poil' Minas Geraes. 

O Sr . Presidente: - .o Sr. Senador Paulo de Frontin requ er meia hora 
d e prorogação do ex.pediente .. 

Os senhores ·que .a;pp.rowam o requerim~mto queiram levanta r -se. (Pa-usa. ) 
Foi a1lprova.do. 

O Sr . Paulo de Frontin (*) - !Sr. Presid'ente , a :fôrma pela q ual 
S . Ex. trouxe esses documentos ao debate do :Senado e ao conhecimento da 
opinião p u'blica mostra que este ê o caminho mais ,conveniente para evitar 

·que os boatos e,' ao mesmo tempo, as insinuações que, muitas vezes podem 
ser malevolas, deturpem factos que, embora lam entaveis, poderão se'r devi-
{!amente explicados e eSIClmtecidos pelo exame dos docume'ntos apresentados . 

Não pude ouv ir, n em 1S. Ex. quiz ,cançar a a tten ção do Senado com a 
leitura do la u do medico legal. 

·o !SR. JosÉ :M:uRTINHo: - :Esse ê que era essencial. 
.O SR. BuENo BRANDÃo: - Todos os documentos serão puiblilcados na 

in.tegra . 
O •SR . PAULO DE FRoNTIN : -'Era .exactamente o que· eu queria dizer. 

Esses documentos, uns devidamente e outros ·succintame'nte re.surnidos por 
S. Ex. deverão todo.s ser pulblicados na acta para conlhecimento do Senaéto. 
E s6 depois da leitura delles p·oderei fazer opinião •completa sobre o caso . 

. ( *.) .N ão fo i revisto pello orado·r . 
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Entretanto, as opmwes d os dous medicos paJrentes do ct:aHecido e Hd·as· 
por s. Ex. naturalmente impressionaram f a vo1·a velrnente. 

Toda'Via deVQ chamar a attenção de S. ·Ex. para um co·mplemento . ne-
cessario. Ouvi que tinham sid:o feitas n os depoimentos declarações de que· 
n ii-o J::ta'Via Hcença .para a casa commercial Hor).ido Maia & !C. negocia~· 

em explosivo. 
0 •SR. BUENO BRANDÃO: - !Em armas. 
O !SR. PAuLo DE FRCNriN: - Houve um equivoco, porquanto essa casa-

negocia em dynamite -ha muitos annQs. E' <fornecedora até de repal'tiçõe~ 

pubUcas e o Governo do Estado do Rio de Janeiro· mais de urna vez tem ido 
a essa ca.sa adiquirir dynamHe para as suas obras em andamento. 

'0 SR.., iBUENO BRANDÃo: - Mas não .depositados em Jogares differente·s. 
O SR . .PAULO DE FRoNriN: ~ O deposito •é até certa >quanti<Tade o trapi-

che . Ha um -limite al-ém do qual não se pode ter esse material explosivo em 
de-posito na propria casa principal. 

O iSR. BUENO BRA:r-"DÃo: - Mlas havia des-se material explosivo em ou-
tras casas al'êm do escriptorio. 

O SR. PAur,o DE FRONTIN: - iMas o que estou dizendo é que, h a<vendo 
licença, es·sa casa podia vender e:l..--p-losivos. Este ponto ser:á devidamente e.s-
clarecid9. 

!Mas ha .um outro ponto para o qual solicito a intervenção do iJ.Iustre· 
Senador por il\1inas Geraes afim de fazer luz a respeito. 

De'clarou-se que o 1Sr. 'Conra<lo BorJ.ido Niemey.er é proprietario no Es-
tado do Rio de J •a neiro. Parente muito ·.proximo seu,. tendo lido isso em uma 
publicação ct:eita na A Noticia, me affir.mou que esta proposição é i.ntei·ramen-
te inexructa. 

O ISR. {BuENO {BRANDÃo : - Foi uma referencia feita por Schomaker e 
out ros. Consta de depoimentos. 

O ,SR . -PAULÇ> DE FRoNTIN: - Ha ainda outro p0nto para o qual ha van-
taJgem na publicação dos docume11tos ·de modo a permittir a verificação da 
verdade. 

Não •quero, ,SQ· • .Presidente, sinão concorrer lJara a eluci<Tação desse caso, 
porque muito mais inte•resse tem a opinião pubJi.ca em saJber o que as a uto-
ridades declaram -e o m -odo .pe1o qual justict:icam o seu procedimento afim 
dé verificar que ellas não tiveram a menor ,parceJ.Ia de responsabilidade no 
sutcidio de que estamos a:inda na duvida por :falta desses esclarecimentos. 

!Assim como esses, ha outros pontos que oppo.rtunamente poderão ser-
es·claJrecid'os, como o facto de não te'r sido entregu e a roupa á viuva. E' uma. 
das •queixas •que essa sen:hora tem ;fe-ito. 

'O :SR. BUENo BRAN-oko: - Foi e:ptregue o caclaver. 
O ISR. PAULO DE FRONTIN: __:_Mas sem a roupa. E este ponto precisa de-

ser e-lucidado. 
O SR. MoNiz 'SOIDRÉ: - Neste sentido a vi uva ;fez: até um requer-imento 

á policia. 
O tSR. PAULo DE FRoNrrN: - Nestas condições, acho que os documentos 

apresentados são mui-to <valiosos e teem principalmente a grande vantagem 
de pode'rem ser devid:ament-e ana~ysados pelos inte·ressados. 

V. Ex. e o Senado sabem que eu não estava presente na occasiíio em que· 
o facto se passou. Cheguei no dia 05 lá tarde e o triste acontecime·nto se deu 
nesse mesmo dia pela ma:nlhã . .Portanto, pessoalmente, não tenho elemento 
aigum lJara dar testemun'ho. Tenho apenas as informações da lfamilia do· 
Sr. Niemeyer, c om a ·qual tenho· ·relaçõ.es muito antigas, especialmente com 
o pae do lfallecido que foi meu companheiro ele administração n a Empre~ 
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de lVIe1hor amento:; e thesoureiro do Cluib à'e Engenharia desde a sua funda-
ção, portanto, no Ion,go periodo de minha pres-idencia nessa associação. 

1São estes os motivos da minha interven ção, além da minha qualidade de 
representante do Districto Federal, afim de desfazer quaesquer su speitas 
sobre o lamentavel facto . 

ü ISR. BUENO BRANDÃo: -Foi muito op.portuna a interven ção à'e V . Ex . 
o SR. PAULo DE FRONTIN: - Concluin do, Sr . Presidente, r eservo-me a inda 

0 direito de vo~tar ao assumpto, depois de tomar ]Jleno con hecimento de tudo 
0 que con sta dos docum•entos que acrubam de ser trazidos ao Senado, a g uar-
dando a pre·sença do m eu illustre companheiro de bancaà'a, Sr . !Sampaio 
Corrêa, que foi mais longe nesta questão, affirman do que da p arte do Sr. 
Conrado Ni.emeyer não podia haver connivencia alguma em ·movim•entos re-
volucionarias . 

0 •SR. BUENO BRAND,\0: - IE' um juizo pessoal de .S . Ex. 
O SR . 'PAULO DEl FRoNTIN: - O Sr. !Senador 'Sam·paio Corrêa terá prova-· 

velme·n te melhores elementos do que •eu. 
Agora, Sr. 'Presidente, cabe-me apenas reiterar os meus agradecimentos 

ao illustre r epresentante de Minas vela ge·ntileza e rapidez com que submet-
teu esses documentos á consià'eração do Senado. 

O SR. BUENO BRANI!)Ão: - Não fiz m ais do que corr esponder a V. Ex. 
0 SR. PAULO DE FRO NTIN: - Era O q ue tin·ha a dizer. 

SEIS'SÃO D E 5 DE AGOSTO 

O Sr. Lauro Sodré ('') - :Sr. P reside·nte, não teThho ;co·m o !Sr. Dr. !Mel-
lo Vianna, hOnrado e digno Presidente do Estado de !Minas Geraes, relações· 
pessoaes . .Só tive occasião de trocar com •S. Ex. algumas palavras quando· 
fez a sua opportuna visita a esta ·capita l; n ão sei de •S. !Ex. sinão ·POr pa~a

vras e actos que o r ecomnJenda·m á estima dos seus concidaà'ãos e que deram 
para q ue lhe consagras.se a minlha estima e o m eu apreço. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN : ~Apoiado . 

O iSR . . LAURo SoDRÉ: - ·~<\.s palavras que .S. Ex. teve occasmo de dizer 
ã imprensa, que não sã.o si não as mesmas ·que S. E x. teve e'nsejo de repeti.!" 
em orações :proferidas ruqu i e em H elio H orizon te, merecem fran co acolhi-· 
menta e a mais decidida appro<vação. 

S. Ex., conforme· disse, faJ.Ja com o coração nas mãos - é sincero, é-
franco, é lea l, é u m espir ito conserva<lor, crite.rio.~o e ponderado; fez a sua 
educação como juiz, ·e não sa:hiu dessa prO!fissão, sinão para exercer a alt:o~. . 
funcção, que est!á exer.cenà'o, com tanta dedicação e· com tanta vanta.gem 
para o Estado de iMinas ... 

0 ISR. BUENO BRANDÃO: - :M:uito ibem. 
O SR. LAURo !8oDRÉ: - ... h onra ndo as tt·adições dessa terra, re~nto· 

para sempr e moemoravel , onde tantas ve·zes as victimas da violencia e do ar-
i)itrio encontraram rugasalho generoso. 

Sr . Pres idente. estes sentimento€, que eu nutro pa.ra com o illustre P.re-
•idente do E stado de Minas Geraes, dão para que venha pedir ao Senado, como· 
uma hc.menag.em ao Estaà'o e uma prova de con sideração .para cem 0 seu 
illustre Presidente, a puiiYlicação das suas entrevistas, dadas ao O Jornal e 
2o Co1·1·eio da Manhã, nos nossos Annaes. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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·E' o que eu requeiro ao Senado . (Muito bem; muito bem) . 
O Sr. Presidente - O Sr. Senador Lauro Sodré re·q u.er a inserção no 

Diario do con,g1·ess0 das entrevistas concedidas pelo eminente Presidente de 
Minas Geraes oo O Jornal e ao Correio da MrLnhãL 

Os senhores que approva,m o reque"rimento queiram levantar-se (PCLUSa) . 
Foi approvado . 

O Sr. Barbosa Lima (*) - ·Sr. P residente, tendo V. Ex. annunciado em 
tempo que a sessão de hontem seria rese rvada a tra,bal-hos de Commissões, 
'e não havendo na Commissão de que faço parte nenJ1um papel a ser estuda-
do, e desp&ehado, parecia-me que não hruveria maiores inconv-enientes em 
deixar, como deixei, de •com.parecer ao S.enado. 

Vim, seguida m ente, a esta Casa, como V. Ex. - t em v isto, esperando, 
além de outras razões que a,qui me .prendem. no cumprimento do meu dever, 
a resposta com que me distinguiria, provavelm·ente, o honra do ze®er da m aio-
ria, Senador por !Minas Ge-raes, cujo nome declino com a deYida venia o 
Sr. Senador Bueno Brandão. Aco·nteceu, que 1S. Ex. tive$se iniciado e com-
pletado a. sua resposta ás questões que suscitei' desta tribuna, precisamente 
I•O dia em que eu, com grande pezar da minha parte, me encontrava ausente. 

!S. Ex. terá de publi•Car o seu discurso no Dia?"·io do Congresso, e dessa 
publicação constarão, de modo mais preciso, as innumeras c itações de leis de 
orçamento invocadas por •S. Ex. na defesa da perigosa doutrina das autoriza-
ções il!im-itadas para as operações de credito, sejam ellas de que typo !!'orem, 
por mais ruinosas que possam ser ao Thesouzo, por mais que perturbem as 
nossa s me'lhores tradições financeira.s, por mais que ruberrem dos ensinamen-
tos que nos legaram os melhore·s Ministros da Fazenda do extincto regimen, 
nW.quella époea em que os relatorios dos Mini.st1·os de Estado eram regular-
tn·ente enviados aos membros do Parlamento, co·m documentos annexos, tra-
zendo uma elucidação completa, muito principalmente no que diz respeito â. 
gestão d os dinheiros ,publicos. 

Todos quantos lida·m •com esses assumptos sab·em que nos relatorios dos 
Ministros da ·Fazenàa de a ntanho se encontravam largas e detalhadas expl-i-
cações sobre as operações de credito .feitas pelo ·Poder Executivo, assim coma é 
sa,bido que taes operações .só se reaJizruva,m em virtude de a utorizações, lar-
gamente discutidas, em tempo, no P arlamento N acional, e condicionadas de 
modo a ampara r e a defender o erario brasileiro, contl'a todas as possíveis 
aventuras de bolsa, contra todas as temeridades no lidar com o credito pu-
blico, por parte· dos responsaveis, e na oc•ça.sião em q ue ;batem :ás p ortas dos 
mercados de títulos estrangeiros. 

Hoje a situação de queda em queda chegou a ser isto: as autorisações 
são illimitadas, concedidas em caudas de orçamentos, com uma simples re-
ferencia a um para;grapho de um arüg.a de' antiga lei, que se manda revigorar 
nos ultimos dias éLa sessão parlamentar; 1quando não no . ultimo da discussão 
dos orçamentos. 

Repito: terei q ue estudar mais detida;mente as affirmações praduzidas 
pelo honrado Sena;dor por Minas Geraes, quando o discurso de' 1S. ·Ex. esti-
ver pUJ'blica do com a n.eces·saria authentiocidade no jornal da Casa . ·Entre-
ta,nto, tan to quanto é possiv.el formar juizo .por um apanhado feito pelos or-
gãos de pulblicidade desta Ca1)ital, do discurso de S. E x . , parece-me· que não 
seria demasia da m inha parte accentuar a lguns ,pontos e.In que S. Ex. m e 
par.eceu afastar-se dos termos e m que d'ormule'i a minha interpellação. 

(*) Não 1'oi :revi sto pelo orado·r . 
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O {!aso .concreto é este: um al.to funccionario da Repu!b.Ji.ca, presidente, 
que foi, da CaJrteira de .Camlbio do Banco da Repulhlica, nomerud'o, como é, 
oelos e·statutos daquella casa, pelo Presidente da R epublica,' o talentoso Sr. 
Dr. Custodio Coel•ho, nome •vantajosamente conhecido nos círculos financei-
ros do Brasil e no estrangeiro, que exerceu as a~tas funcções de presidente 
daJqueile instituto, no Governo do saudoso esta.dista 1Sr. consellheiro Rodrigues 
Alves, affirmou, sob a respon.sabilidaue da sua as.signatura, que na gestão 
do Sr. 'Ministro da Fazenda, recentemente sübstituido neste alto cargo pelo 
integro Sr. JJr. Annibal Freire, h aviam sido clandestinamente· emittidas, 
não apolices, mas notas promi.ssorias , letras do T.hesouro, até á importancia 
fo.rmidavel d'e 600 mii contos. 

O ex-Ministro da ·Fazenda, que vinha entrevendo uma discussão ·com o 
ex-director {la ·Carteil·a Cambial do Banco do ;Brasil, não re'sponde'U a esta 
accusação gravíssima. E' evidente que uma a:ffirmação desta natureza; pro-
duzida por pes.sôa tão autorizada, ·quanto incontestav>elmente o é o ex-d.ire-
ctor da Carteira Cambia l, senhor de H>dos os segredos da escripta, mais ou 
menos cabalistica, da n ossa gestão fina nceira, uma alfif·irmação desta natureza 
naturalmente deveria ter provocado, s i não a contestação do antagonista de 
S. Ex . , assim posto em fôco de modo tão desfavorave! para sua re'putação, 
!Wla expUcação por pa1·te dos representantes do poder pubUco, uma vez que 
é evidente que semelha nte' asserção não podia deixar de ter causad'o, si n ão 
gra.nd·e escandalo, pelo m enos um certo· rubalo para os creditas brasileiros. 

Não vi n enhuma contestação a essa affirmação. 
:N"ã o se t rata, Sr . Presidente·, de um boato mais ou menos aleivoso, in-

crepando os representantes do Governo por este ou a~quelle acto mais ou 
menos contestado por pessôa da mais absoluta TespeitaJbilidade, até prova e'm 
contrario, e na qual se allega que a s ituação do Thesouro, cread'a pelo ex-
::lo!inistro da Fazenda no qua driennio actual .se desenhruva sob a fôrma de 
uma emissão clandestina, não a utorizada em 1ei, de 600 mil contos de letras 
elo The.souro. 

Não fica a hi a allegagão f ormulada pelo ex-director da Carteira Cambial. 
S. Ex. allega a inda mais que· com a preterição das regras constantes dos 
estatutos que é a Lei IOr.ganica do Banco do Brasil, es.sas letras d o Thesouro 
t inham servido de base para operações, na importancia de quinze milhões de 
libras esterlinas. 

O honrado !Se.. •Senador Bue·no Branuão· aoha que o Gorverno não põde 
perde.r tempo em estar respo-ndendo a tud:o .quanto é a ccusação <que l[1e possa 
ser f eita, como si se tratasse de uma cousa de nona.da, como si se tratasse de 
uma vaga a llusão a um facto passive'l de contestação, ao env.ez de , uma af-
firmação, •Como 'é, ca1lhegorica:men te formulada por pessôa da maior autorida-
de, e envolvenuo as ·condições de credito do BrasH no interior e no estran-
geiro. 

Repito, Sr. Presidente, e't1 terei occasião de estudar com :S. 'Elx. a legis .. 
laGão que in vocou de varios itens dos n ossos orçrumentos e desde logo adian-
tarei ·que peà'irei, para educação minha, para complemento da minha escassa 
instrúcção technica , um esclarecime·nto, uma informação, sobre o alcance de 
um dispositivo de lei, repetido em todas as leis do orçamento, posto â. margem 
por 1S. Ex. R efiro-me ao mandamento da lei de orçamento, qu e pl"-escreve 
que o Gr..verno da R epulblica não poderâ. emittir ;bilhetes do Thesouro, além da 
importa ncia ele 50 mil contos. E verifica-se, quê, pelo balanço que acompa -
nha a proposta ela Rece1ta, em documento annexo â. proposta e assignad'o 
Pelo actua1 :Ministro da F azenda , consta que ha 179 mil contos de brthetes do 
Thesouro e'm ci rculação. 
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Confesso que, por mais que a arithmetica ten:ha aberto fallenc ia, sob va-
rias aspectos da .sua applicação politica, neste .particular, não sei como com-
prehender a limitação estricta opposta por quem de direito, ,pelo legislador 
brasileiro, restringindo a 510 mil contos, no maximo, a qua ntia a ser ~realizada 
sob a fôrma de bUhetes do Tlhesouro que não ~evéria exce'der de 150 mil contos, 
com a existencia de 17•9 mil oontos de.ssa especie em circulação, e a rullfirma-
ção do autorizado .Sr . .Custodi-o Coelho, segundo a qual, já neste quatriennio 
na gestão do ex-Ministro, o Sr . Sampaio Vida!, fOi o m ercado inundado cotti 
a formidav.el .somma de 600 mil oontos ~e 1etras do Tlhesouro . 

L o.go que fôr pubHcado, .como disse, o discurso do Sr. Senador •Bueno 
Brandão, estudau·ei com S . Ex. o alcan ce da legislação com l(lUe S. Ex. pro. 
curou justificar os 60'0 mil contos e'mittidos por aquella fôrma, e, ao m&Smo 
tempo, justifkar os outros ·600 mil contos -que p or ventura o Governo se-
lembre de emittir para ;fazet· dinlheiro, e mais outras centenas de mHha.res de 
contos com que o (Banco ào Brasil, preterindo exigencias insophismaveis dos 
seus estatutos, .queira em ittir n o-tas; cedulas, dinheiro, ,papel, emfim, não sobre· 
efd'eitos commerciaes, com-o ê permittido pelos mesmos est a tutos, mas .sabre 
titulas da responsabilidade do Gover-no Nacional. 

'São, pois, duas questões que se prendem e l(lUe envOllvem o ·maior grava-
me directo ou indirec•to para as finanças, ao n-tesmo tempo que proporcionam 
ao autor izado leader da m aioria a defesa da theoria, se·gundo a qual, mesmo 
para operaçõe-s de credito, o (Executivo fica com uma amplitude illimitada 
para effectual -as de ·qual•quer fónna, em papel ou em ouro, no estrange'iro 
ou n o interior, sem se prefixar a importancia dentro da qual de,re ater-se. 

Era o •que por em quanto e·u tinl1a a dizer. ·(M'Illito bem). 
O Sr. A. Azeredo- Sr. Presidente, infelizmente não me lfoi àado estar 

na Casa â hora da a!bertura da .sessão; mas creio que cheguei ainda a tempo 
para fazer a declaração· do meu voto, em relação ao requ erimento apresenta-
do pe·lo no'b-re 1Senador pelo Estado d-o P ará. 

O meu voto n ada vale (não a.jJOioCLdos): mas em todo caso, serve nara 
1·eaffirmar a unanimidade l(lUe o 1Se naào deu á approvação clesse t'e('[Ueri-
m ento. 

Re'almente, Sr. Presidente, outra não p oderia ser a minha attitucle nesta 
Casa, diante das manifiestações do emine11te 'Presidente do Estado de M:nas-
Geraes porquanto as sua.s palavras são incontestavelmente confortadoras, e. 
como eu não t enho sido n e·sta Casa sinão um partidario ,sillcero e desinteres--
saà'o do congraçam en b da familia brasileira, não podia deixar de dar-1he o 
m eu voto nesta hora .. . 

0 SR·. 'PAULO DEl FRONTIN: - 'Mluito bem. 
O S.R. A. AZEJRJOOo : - ... pol'I(!Ue as palavras do :honrad-o Presidente do· 

Estado de íMinas são, innegavelment e, confortad-oras para a nação. 
E a prova do que as.sim são, basta que nos l emlbremos àe que o povo 

carioca se levant ou em m·assa, para applauérir a .S . E x . , sôme"nte porque esse 
ill-ustre mineiro declarou-se partida~·io do congraçamento da família brasi1ei-
,·a. (A.p oiat'Dos ge'raes) . -

E ê natural que assim succeda, Sr . !Presidente, e que hoje, de' sul a norte 
~ejam as sua" palavras recebidas sob os maiores a,pplausos, na cert eza de" que 
nenhum brasileiro 1)odenã ima;ginar SUibir á curul pre'sidencial do paiz sem 
levar em seu progra.mma a id·éa e a palavra do apaZli,guamento geral. 

E é por isso IC(ue venho trazer o meu voto, acompan:hancl:o a unanimidac!'e 
do Senado para que as pala'V!"as do \Sr . :Mello Vianna possam ser inscriptas· 
nos .Annaes do 1Se'nado como uma m a n ifestação de ']J"az, de ordem e de congra-
ca.mento de que a nação brasileira tanto pre·cisa; e, certo de q·ue n enhum ho-
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mem neste paiz t-ussa imaginar que se governe uma nação, grande como e'sta, 
sem ser por este meio, trago os meus ed'<fusivos ap.plausos ao Hlustre Presi-
dente do Estado àe' !Minas Geraes. 

Era o que eu :tinha a dizer. (MUito bem; mttito bem). 
O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidente, o Senado acwba de ouvir, por 

entre applausos geraes, a s palavras proferidas .pelo eminente !Senador po·r 
Matto Grosso, V'ic e-Pres·idente do !Senado. !E as palavras de S. Ex., de per-
feito apoio ás entrevistas, puhliocadas em jOJITJ.aes desta capital, conced'idas 
pelo Sr. Me'llo Vianna, e•stão de pleno accôrdo .com as idéas proferidas, com 
as idéas annunciadas pelos representantes da opposição, nesta Casa, os Sena-
dores que designa ram da esquerda; ellas são um éco. das nossas idéas supe.-
riores de reivindicação d'e todos esses grandes ideaes de liberdade, de justiça, 
e humanidade, sempre, insistentemente proclama;dos por nõs, como necessi-
dade inadiavel da confraternização do Brasil . E como S. Ex . assim pensa e 
por~tue com •S . Ex . pensa o Se nado int~liro , na manifestação unanime, então 
aJQui olbservada, eu lemlbraria a () Senado essa med:ida de albsoluta e rigorosa 
justiça 1que importa em accorrermos a o encontro dos s entimentos unanimes 
aa nação, de, quanto antes, suspendermos o estado de sitio, que asphyxia a 
nação, en<volvendo-a nessas trevas com<pre'ssoras e corruptoras, á s ombra das 
quaes se ·pra ticam tantos crimes monstruosos que teem sido o est imulo maior 
das gra ndes cond'lagrações que a gitam o paiz. Lembral'ia a:inda a necessida-
de, em prõl da qua:l sf! levantam tamlbem os mais louvavei.s sentimentos de 
humanidade, de , qu'anto antes, votaTmos a amnistia, em fa:vor de todas essas 
essas victimas do oàio governamental, que succumbem e apodre<'em nos car-
ceres do Estado-, oiifere'cendo as tristes e dolorosas scenas que assistimos, de 
assassínios ou de suicídios forçados pelos horrores das torturas od'i'iciaes. 

Não é d'e mais que a,ccentue neste momento que existem presos encarce-
rados por effeito de um processo intermina;vel, em que' se tem posto em jogo 
todas a s C'hicanas da advocacia official. 

0 ISR. BUENo BRANDÃO: - Não apoiado. 
O SR. MoNrz SoDRÉ: - ... e toàos os manejos das machinações polí-

ticas ... 
O SR. BUENO BP.ANDÃo: - As autoridades publicas teem cumprido 0 se.u 

dever . .Se ha chicana, não é dos representantes dos poderes publicas. 
O SR. ,MONrz <SoDRÉ: - . . . para impedir o seu immediato julgamento, 

com as demo·ras e delongas infindaveis dos processos, o •que constitue uma 
contestação formal âs palavras do honrado Senador, porquantG seríamos a 
Nação mais aviltada <Jo mundo se', com o respeito ás nossas ·leis penaes 
fosse possível que durante mais tle tres anno's, pois existem accusados ;pro-
cessados pela conspiração de 6 de Jul•ho de 1922, que durante mais de t r es 
annos pu.de~sem estar submetüdos aos rigores de .pri'são em ergastulos pu-
blicas, que 3/ttentam contra todos os pri.ncipios has·icos da civilização hu-
mana, s em que até h'oje se tivesse uma solução ju;diciaria. 

O SP. BUF.NO BRANDÃo: - 'Si ha culpa, não é do Governo. Será defeito 
de organização judicia:ria, por<que a;s deci'sões s ão ·do Poder (Judidario ·e cum-
Pridas p·elo Governo. 

O SR. ·Momz S.oDRÉ: - N·em mesmo no pro.cesso que se instaurou a r es-
peito desta enscenação, com que se ;procurou illudir o p-aiz, de uma vasta 
conspiração de que seria cl!efe o Co•mmandante Protogenes, ainda mesmo 
neste processo . . . 

O 'SR. BUENo BRANDÃo: - Está entregue ao Poder Judiciario. 
O SR . Momz S:onRÉ: - . . . que venho a:compa,nhando pa1'i-pass1t, a s de-

. longas forçadas pelo Governo são m'anifestas. 

i 



-548-

0 SR. BuEJNO BRANDÃO: - Não 3/poiado. 
o SR. J\foNiz S.ODRÉ: - Apoiado, digo eu, e V. Ex., 1Sr. Presid~nte, o· 

senado e o paiz serão juizos daJs nossas wfd'innaçõe·s, delo-ngas fo•r çadas pelo 
·Governo, pois o Ju.iz summariante tem •varias vezes de:clarado não poder-
continuar o i.nquerito das te•s,temu.nhas ·pela falta dos ,presos denunciados 
que não são levados á sua presença, apezar de reiteradas solicitações. 

Quem é o responsavel? 
O SR. BUENO BRANDÃO: - O .imped.imento dos ;proprios presos e não o 

Governo. :Wl/ 
o SR. MoNIZ S.oDRÉ: - .Dos ;proprios ;presos tenho recebido reclamaçõe:> 

formaes neSse sentido .. . 
o SR. BUENO BRANDÃo: - Um dia ·ê um, outro dia é outro. 
O SR. Mo-Nrz SoDRÉ: - .. . o que demonstra o proposito accentuado do 

Governo, na incerteza da inculpabilidade dos acousados, em mantel-os eter-
namente nas prisões, sonegando-os ao julgamento imparcial dos seus juizes 
naturaes. 

O SR. BUEJNO BRANDÃo: -V. Ex. não poderá dizer que elles são incul-
pados. ·'I 

o SR. MO·NIZ S.oDRÉ: -;Sr . Pre'si:dente, proferi estas palavras, suggeridas 
de mome.nto .pela expansão .patrioti-ca. do honrado re.presentante de Matto 
Grosso e aproveito a oceaJsião para alludir ao incidente que se deu na 
sessão de h.ontem acerca do ·requerimento de urgencia •do illustre S~nadot· 

Sr. Paulo de Frontin, digno representante do Distri:cto · Federal. S. E x . 
lembrou um alvitre que reputo feliz, qual o de ser m•arcado um prazo ma~ 
ximo dentro do qual sejam 1Jossiveis as reclamações ·a respeito do's inci-
dentes que occorram duraJnte a votação nesta IC'asa . 

S. Ex. lembrou que •seja considerado termo maximo para o of,fereci -
mento dessas 1·eclamações a a,p;provação da, acta dos trabalhos respectivos. 
A-coei to o alvitre do nobre Senador e iorei além: reputo que o termo ma-
ximo dentro do qual as reclamações poderão ser feitas neste parcular es-
taria compre hendido entre a~quelle' em que se •desse a votação impugnada 
e a seguinte votação immeà'iata. Pol'que uma noiVa votação sobre o caso 
importaria na solução definitiva da questão. 

'Si o Sena:do ·ho.ntem, .ap6s a votação do requerimento, tivesse feito a 
votação do projecto em 2" discussão, o que era uma nova mamifestação do 
Senado, logo im!lledia.tamente ap6s a sua deliberação relativa ao requeri-
mento de urgencia, eu teria considera:do o incidente francamente termtnado,. 
porque seria ·uma nova votação dos ·meus collegas, lque viria ratificar de· 
liberações ·anteriores, embora s·udeita a duvida no seu 1·esultado. Neste par-
ticular, eu julgaria da maior conveniencia que .fosse feita qualquer modi-
ficação no Regimento desta Casa, fixando o prazo lembrado pelo Sr. Senador 
Frontin. •, ··· - "'">\ 

Era o que tioruha a dizer. (M1tito bem) • 
. •t t • ·; ' ;;: I ;! • . -' .. - ,. -~ .. . t -• - !' ! t ' : ___, ..,... ':': -~---- 1 

O Sr. Bueno Brandão: - (*) Sr. Presidente, -com·pareci ·hoje a esta 
sessão depois de ter -si·do votado o requerimento do illustre 'Senador pelo 
Parã, Sr. Lauro Sodrê, pedinào a in'serção, no Diario do Conqresso, das en· 
trevi.stas c;oncedidas pelo Dr . Mello Vianna. digno Presidente do Estado de 
Minas Geraes, ao C01·reio da Manhã, e ao O Jornal. 

Si estivesse presente ma ·hora da votação, teria dado o meu voto favo-
ravel a este requerimento, mas, fal-o ..,hia com algumas restricções . E staria 
de accôrdo que fossem inser1das no Diario do Cong•·esso todas as icMas enun-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ciada;s, todos . os conceitos proferidos pelo Dr. Mello VJanna, com os qua-e,;; 
estou de perfeito accôrdo, o que tambem succede com todos os nossos amLgos. 
de Mina;s rGeraes. Não daria, entretanto, o meu voto para que fossem in-
seridos e publicados os conceitos com que o O Jornal, os precedeu e commen-
tou as palavras do Dr . Mello Vianna, •porque, ·de alguma fôrma, são depri-
mentes ao caracter e á sinceridade de S. Ex. 

O SR. A. AzEREIDo: - Os conceitos são do O Jornal. Nós mandamo's ape -
nas inser ir o que disse o J)r. •Mello V ianna. 

O 'SR. BuENo iBRANDÃo: - Talvez não se po·ssam desassociar as palavras 
do digl).o Presidente de Minas nas escriptas pelo redactor do O Jornal. 

Quero apenas declarar que votaria pelo requerimento com essas restri-· 
cções, porque ·não posso absolutamente concordar em que se queira prestar: 
homenagens a um cida;dão, tão digno da nossa admiração e do ~nosso res-
peito, mantendo o-s conceitos deprimorosos do O Jornal emittidos a propo-
sito da entrevista que a esta folha deu aquelle cidadão, meu illustre amigo e 
chefe, o Sr. Dr . M·ello Vianna. (Muito bem; muito bem . ) 

O Sr. Paulo de Frontin : - (*) Sr. Presi·dente, pedi a palavra para. 
associar-me inteiramente aos conceitos que foram brilhantemente pronun-
ciados pelo illustre Senador pelo Estooo de Matto Grosso, cujo nome peço 
venia para declinar, 'Sr. Antonio Azeredo-, digno Vice-Presidente do Senado. 
Exactamente, o o.bjectivo de todos os brasileiros amantes da sua patria deve· 
ser o de volta.rinos ao congraçamento dos espiritos, mantermos a serenidade-
em todos os nossos acto's, e, ao mesmo tempo, cuidarmos seriamente dos 
vastos problemas, alguns prementes, relativos á situação do nosso paiz. Não 
posso, por isso, acompanl!ar a;s consideraçõe's que foram feita;s pelo illustre· 
representante da Bahia . S. Ex. pede, em primeiro logar, a suspensão do 
estado de sitio; em segundo, a amnistia. MM, depois destas medida;s de 
congraça-mento, contra as quae's eu nada teria a objectar, ·trata em lingua-
gem violenta, do.s acto-s 1do Governo. E' preciso, que, de ·parte a parte, se, 
procure congraçar os espiritos. (Apoiados . Muito bem). 

Não se resolve o problema, concedendo a amnistia aos •que perturbaram 
a ordem, e querendo co.ndemnar a;quelles que a mantiveram . (Muito bem. 
Apoiados.) 

E' preciso que a rpa z se estabeleça. (Apoi.aàos ge1·aes). P ara que o pro-
blema seja resolvido, esqueçamos o p a ssado, qualquer que elle seja. (Muito 
bem; ·muito bmn. O o1·ador é viva·mente cumprimentado.) 

O Sr. Moniz Sodré: - rSr. rPresidente, as ultimas phrases proferidas . 
pelo honrado Senador pelo Districto Federa·! forçam-m·e a voltar á tribuna, 
para fazer .rapi.da's considerações a respeito do modo por que S. Ex. com-
prehende o problema de confraternização do povo no Brasil. Eu digo, Sr. 
Presidente, ·desa;fro.nta;da;mente, que não. creio na sinceridade dos que pro-
clamam a necessidarde urgente da confraternização dos brasileiros, si esses: 
votos theoricos não ·se concretizarem em medidas positiva's, que tragam a 
convicção ao paiz inteiro de que elles não .são apenas enscenações de py1r0 -· 
technica politiea, ·poara engoda<r os espiritos 1ncautos das ·nossos conci-
dadãos. 

Si rea.Jmente n Ó's queremos, de facto e sinceramente, a confrate rnização 
entre os brasileiros, ê mister que façamos, como accentuou o honrado se-
nador pelo Distri.cto Federa l, a a:mnistia a;mpla, de parte a ·parte, entre os 
que se collocaram fóra da ordem pa.ra restabelecer a lei, e os que se collo--

(*) Não foi revisto pelo orador; 
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caram 'fóra da lbl para manterem a 01-dem pela violação de todas as suas 
mais sagradas di'sposições. 

·Mas para que nos esqueçamos, nós os reivindicadores da lei, dentro ou 
fóra da ordem, dessa ordem material contra to.das as nossas aspirações fe!ta'S 
pelo Governo a os pQ·Jncipios basicos da civilização brasielira, é · 'de todo em 
todo indispensavel .que os poderes pubUcos no's tragam a convicção inaba-
lavel de que não são apenas insinuações mais ou menos dissimu1·ad'as ... 

O SR. BUENo BRAJ\'1>Ão: - O que V. Ex. estâ. prégando é a submissão 
dos podere's publicos. 

O SR . l\1o,m.z SOI>RÉ: - ... esses discursos e entrevistas em favor da 
co.nfraternização dos brasil-eiros. 

O SR. BuENo DE PAIVA: - V. Ex. duvida da sincer.idade do Presidente 
do Estado de Minas Geraes? 

O ISR. MoNIZ SonR:F.: -S. Ex. pergunta se duvido da sinceridade do Pre-
sidente de Minas Geraes . 'Devo declarar a S . •Ex. que as palavras proferidas 
pelo Sr . Mello Vianna n as suas entrevistas são bastantes para dignificar um 
homem ou para anniqui lal -o dear.te da .consciencia n acion a l, si os seu s actos 

não forem uma sequenoia ·logica e pos iti-va das suas idéas ... 
O Sa. BuENO BRANDÃO: - S . Ex. manifestou- se contra a amni·stia. 
O SR. MoNIZ SODRÉ: - ... Si os seus actos não ;forem u ma sequencia lo-

gica d e seus ideaes conforta;dores de congraça.mento, com a intervenção di-
recta, como chefe de um grande E stado, para levantar o sitio ... 

O •SR. BUENO Dlil iPAIVA: - I sso compete ao C ongresso Nacional. 
O SR. A. AzEREOO: -Existe um projecto no S enado. 
O SR. MONIZ SODRÉ: - ... e decretar-se a amnistia. 
Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente: - Não havendo mais quem queira usar da palavr.l. 
passarei á ordem do dia. (Pa~~sa.) 

PUBLICAÇÃo FEITA POR ORDEM DA MElSA EM VIRTUDE DA, DELIBERAÇÃO DO SENADO 

O SR. MELLO VIANNA, FALANDO A "O JORNAL", FAZ A MAIS VIGOROSA OFFENSIVA DA 
P.'Í.Z, QUE AINDA TIVEMOS ES'.l'ES ULTIMOS 1'EMPOS 

Praia G?·ande ot~ Ht~dson 

Ante-hontem, quando o Sr. Carvalho Britto me annunciou que o Presi-
dente de Minas receberia O JoYnal ás 9 horas, no Hotel Glo·ria, Austregesilo 
de At-hayde tivera a incumbencia de ir ouvil- o. A' noite, porém, eu me encon-
trava na arvenida Atlantica, com um amigo peripatetico como eu, e com quem 
revelar de modo tão insolito ao Brasil. 

- Será a Praia Grande ou o Hudson? perguntei ao meu amigo. 
E elle me respondeu. 
- O Nilo er a um homem diabolico, como VOCê sabe. iDebaixo daquelle 

ar de tolerancia e brandura, havia um dos espiritos mais inquietos e agita-
doo que ainda conheci. Ell€ não se poude vin.gar do .Sr . Arthur Bernardes 
aqui na terra; mas cbegando ao outro mundo armou ao Presidente da !Repu-
blica a sua peça mais satanica , mais terrivel de q_ue a das sete facadas do ju-
r amen to sacramental. Logrou fugir dos Campos. Elyseos, e foi para Minas 
encarnar-se no Sr. Mello Vianna, e ahi está tO!ma ndo a sua desforra. 
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"Jsto eu ouvi hontem ao Presidente do Centro -Espírita Regeneração, que 
;; um dlrector muito probo e cutios med!ums tra.balham com indiscutível 'ho~ 
nestidade. Elle ·não admitte duvidas: foi o . gui~ !Santo Agostinho, que e o 
leadm· dos grandes espíritos gu ias, quem nie contou .. A encarnação se fez, 
como está vendo, de ·modo impeccavel." 

Deante das .palavra,s do meu amigo, fui em pessôa representar O Jornal 
no encontro com o 1Sr. Mello Vianna. Seria melhor para orientação desta 
folha que o seu d!rector recebesse do doven estadista mineiro uma impressão 
pessoal. 

O iniciado 

O Sr. Antonio Carlos me revelara 'ha telrnpos que o 1Sr . Mello Vianna era 
um iniciado em vida publica. !Desde que O Jornal principiou a revelar ha seis 
mezes os ;pendores ultra democraticos do .Presidente de Minas, ó ,Sr. Antonio 
Carlos me disse que em tudo o que estava fazendo o !Sr . Mello Vianna nãv 
havia somb.ra de segura inten ção . Elle é um homem ,franco e leal, adeantou-
me o leaàer mineiro. 

Foi de resto essa impressão que me deu o Sr . Mello Vianna. EUe já. 
devia ser assim, quando foi eleito; e, uma vez Presidente, continuou tal qual 
já era; desâssombrado, franco, coração a l:4erto, mosqueteiro atrevido batendo-
se pelo que se lhe afigura a justiça, e querendo realizai-a a tono o preço. 
Elle tem do Sr. Nilo Peçan'ha s·õ os gestos, o carinho [leias multidões, a intima 
satisfacção de viver no seio -della; mas ·ha uma cousa q ue (pelo menos tanto 
quanto um encontro de hora e meia me poude proporcionar) a differença por 
muito do estadista fluminense: é a ausencia de malicia, de calculo .po!itico. 
O !Sr. Nilo Peçanha era um gato de astu<:da. Conheci-o -bem: o seu jogo po-
lítico era o jogo dubio do florete. O Sr. Mello Vianna dir-se-'hia um duellista 
de espada. Ouvindo-o, sentinlos 'logo que é um homem sem tirocínio nenhlum 
da poli.tica; e, de r-esto, da;hi o seu extraordinario succes:so na lhora actual. 
A differenç.a é colossal entre o seu tom afiirmativo e a ·prudencia politica de 
um Arthur Bernardes ou de 1u!n Antonio Carlos . 

Alias sou dos que entendem que os politicos mais !habeis do Brasil, como 
sagacidade, estão em Minas; e por isso entendo que é no solo mineiro que 
deveriam os fazer o nosso viveiro de diplomatas. O -Sr . Melio Vianna, poré.m, 
-é a negação de todas as q u rulidades que fizeram o exito de ·um politico -aom as 
virtudes aristocratica& do !Sr. Antonio Carlos ou com o tacto do Sr . Afranio 
de Mello Fra nco, por exemplo . Não digo que os outros não sejam sinceros. 
:Nias pol'que teem escola politica, -dissimulam m uito mais as suas intenções, 
calculam melhor o pulo do que elle, .que nem é iniciado da profissão. 

A lealda.de e a SIUa sinceridade o estão fazendo o interprete {)()nsciente d e 
uma immensa aspiração nacional, o poder desmoraJ!izou-se ou irnpopularizou-
.~e no :Brasil, exactamente porque o povo perdeu a confiança nos seus diri-
gentes; · porque elle viu q ue os governantes o deixam como .... . ... á mar-
gem, nos momentos em ·que se decidem questões que mais entendem com a 
vida da nacionalidade. O sr·. Mello Vianna é um homem firmem ente decidi.-
do a !'estabelecer esta confiança no espírito das massas: 

O Governo não póàe vive1· àistanciaiZo ào povo 

".O .Governo n ã o póde viver distancia do da opinião publi{ta, disse-me elle 
D povo deve ser condu:ui-do com bra ndura, com respeito mesmo pelas sua:s 
!dyosincrasias, e n ão como se tange uma i!Joiada, á vontade caprichosa do 
boiadeiro. Quando um governante erra, traduzindo no seu acto uma tendencia 
-da o,pinião publica, com a qual procurou rond'ormar-se, ·o seu erro serâ. mui to 
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mais perãoavel do que si eHe tiver erradl:> por iniciativa propria, sem nenhuma 
su.ggestão da ~ollectividade da qual é o expoente nà ã irecção da causa _pu-
blica. 

Precisam-os crear no Brasil tYPos de ·governos democratico.s, que à e resto 
nunca tivemos. Não pense por isso que eu seja um Gpportunista, um homem 
que procura desvendar a secreta ou ·revela;da vo.n ta de das massas, afim de do-
cilmente a ella me . subordinar . .Sou, antes de .tudo, um logico. O convívio em 
q·ue ainda na mocidade me entretive com as m a thematica s me induz, desde 
que tomo um problema, a armar logo a minha equação al.gebrica. Está claro 
que não .pretendo q u e a 'logica :política tenha a precisão mathemati-Cia ; ma~ 

não será difficil a um homem de governo t er na sua con.ducta a parcella de 
logica indispen.::;avel ·para wna certa coherencia das suas palavras com aó 
suas acçoos, dos seus pensamentos, eom as suas realizações. Si eu fui eleitG· 
em nome· de um regimen politico, .que assenta na vontade popular o seu fun-
damento ~ não estarei mostrando. uma inco'herencia lastlmavel, desde que 
entre a divorciar-m e da opinião da m aioria dós meus concidadãos., que m& 
elevaram á dignidade de depositaria dos seus destinos? Ha varias fórmas 
de um chefe de g overno pôr-se a o par do que p ensam os· seus dirigidos . Te-
mo.s mil e uma antennas para sentir a vi·bração mais longinqua, o éco mais 
a mortecido de um an•helo, de um desejo conectivos. Fiquemos de ouvido aler-
ta, .promptos a escu tar as suggestões ou as queixas de todos os nossos con-
cidadãos, e seremos respeitados. 

Porque a J?,epublica ae.cahiu · da est'i?lUt do pov o 

"Olhe em Minas: recebo quantos me procura m e a todos ouço ~om atten-
ção. Este systema me tem permittido corrlg;ir varias indus tiças e da r ao povo 
mineiro a certeza de que o seu ohefe não se desinteressa da sorte de nenhum 
dos seus compatriotas . 

O gov erno para mim nã o é a formula orie ntal de um méro instrumento 
para satisfação de .caprichos peSBoaes. Eu o considero como um orgão de dis-
tr1ibuição da justiça igual par<L todos, e até aqui me tenho dado perfeitamente 
com. esta pratica, Vivo em pà z com o meu povo, que me retribue todo Ó bem 
que eu lhe tenho podido fazer com um apoio do qua l me desvaneço" . 

Viver ás claras 

"-Não lhe sonego nada. Não s:ou positivis ta, mas tomei de Augusto Com-
te o lemi):la do "viver ás claras". ·Serei incapaz de desfechar de surpreza 
uma deoisão sobre um ·prooblema a;i:nda não ,seriamente e publicamente de-
batido. 

iCol}sidere o caso da siderurgia. Disse-ram aqui que .eu tinha r esolvido já 
eme problem a que de resto é muito mais nacional do que mineiro. Não ê 
ver<!fl(!e . 

.Adnda o estamos examinando, C.Qm o oconcurso de competentes, e depois 
delle debatido, a solução que tivermos encontrado, dar-lhe-hemos publicidade 
para 'que a opinião a critique . E acredite que nada me é m ais agradavel do 
que a critica dos m eus actos. Porque t enho fé n a justiça com que os pratico, 
não me arreceio do julgamento f eito sobre elles. 

Dev.=os ao- povo a satisfação por elle redamada de cada uma das nossas. 
acções . Negar-lhe o direito de pedil-a é des conhecer a essencia da democracia. 
Esta desmor alizou -se, no Brasil, porque os homens que estão n o poder dão 
a convic'ção de se achar usuf.r uindo o suor do povo. O caso da "Revista dÜ' 
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Supremo Tribunal" em que profunda decepção não engoll}hou a opinião sobra 
o zelo com que se applicam os dinheiros publicos neste paiz!" 

O 0-1Jaziguamento 

Murmura-se muita co usa em torno da lealdade do Sr . . Mello Vianna para 
com o Presidente da RepubUca. Eu francamente não cheguei a perceber esse 
confHcto . O Sr. Mello Vianna é um desta:bocado, como affirmaria iPedro 
Lessa, que diz o que sente . Elle tem intenções honestas de apazi-guamento do 
Brasil. Estou certo de que o _pr-imeiro a quem disse isto foi ao prop.rio Sr. &r-
nardes. Não lhe vislumbrei quaJquer sinuosidade, ao expressar a aua. 
opinião. 

- Quando acho que um meu amigo andou mal, não mando ninguem dizer-
lhe a minha reprovação, affirmou-_me elle. Eu p-roprio !h'a d1go. o bom am0g1> 
é o que censura o s·eu amigo. 

Depois que tomei posse da ·presidencia de Minas, a Cornmissão Directora 
do Partido reuniu-se e eu compareci diante della. Fiz-l-he esta declaração: 

-"Os senhores são meus conselheiros. Possuem a experiencia politica que 
Eru não tE·nho . Estão no direito e até -no dever de censurar-me toda a vez 
qi.Ie eu errar. Ficarei sentido com quem quer que ante-s de censurar-me Ia 
fóra não vier aqui f azer o seu reproche". 

E tenho vivido muito bem com os meus amigos da Commissão Eocecutlva, 
mesmo dos que diver.giram da minha candidatura . Fique·i-lhes respeitando a 
lndependencia e lealdade com que agiram no caso da minha e~colha. 

Romens que andam dü·eito não fioam no ostrac:smo. A 'belleza da attl-
tude delles, impressiona, e acabam, mesmo os que os combateram, attrain· 
do-os de novo á vida publica. Não sou optimista, mas tenho um idea!iSIIllu 
lncorrig'ivel, que me leva a acreditar que a justiça de nenhuma causa ou de 
nenhum acto jámais se perde. 

Como comprehend'o o govern,o 

"Não posso comprehender o .governo como uma força actuando de ctma 
para baixo, sem contacto com as massaSI, de cujos desejos, de cujas as:Pira.-
ções, de cujas tendencias, deve ser elle a expr-essão . Quando resolvi elruborar 
um programma de excursões através do territorio de Minas, a minha pro-
o~cupação maxima consistia em sahir da torre de marfim, da capital do Esta-
do, onde o· chefe do .governo póde dizer-se que se isola, para sentir todas a:-. 
palpitações do coração mineiro. As viagens que tenho emprehendido me veem 
senao extraordinariamente uteis, porque graças a ellas vou, pouco a pouco 
auscultando os sentimentos, e os desejos dos meus patr"Jcios-, conhecendo-l-he.!~ 

a~ necessidades e apprehendendo-lhes as particula-ridades . Minas é um Esta-· 
ão de grande extensão geograp·hica, tendo oada zona problemas proprios, que 
um chefe de governo precisa conhecer, para melhor erufrental-os . 

Procuro visitar hoje uma, amanhã outra, de modo a ficar apto a admin!"'-
tral-as em perfeita consciencia do que cada uma dellas precisa. -

u voto secreto e a e<'tucação pop1blar 

IPedl o ponto de vista do presidente de Minas sobre o voto secreto. E elle 
me disse: 

- "Em materia de voto eu ten:ho para mim q.u e antes de instituirmos o 
voto ~recreto, devemos educar o povo. Estou certo de que o voto secreto é o 
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tn.strumento mais effidiente para urrt povo educado fazer valer a sua vont~de. 
Mas eu n1io creio que_ a formula legal do voto secreto resoiva o problema da 
!horalização do suffragio no ·Brasil, com a sua consecutiva appli-cação ma13 
1n telligen te. 

Todo o nosso es-forço de homens publicas deve, Por emquanto, ser dado 
IW tralbalho educativo, e dahi ·a intens idade de meu esforço neste sentido. 

Em Minas o governo estadual está dando ao prdblema da ins-írucção prt-
marlá (que favorece, dizia ha pouc-o Luc. ien Romier; inexoravelmente, "o futu-
ro de uma nação ou de uma raça", Pois que elle sozinho commanda, não so 
oEI preconceitos · como o gosto e os costumes do povo"), uma desvelada at-
tenção. 

Até as casernas do Exercito levamos o mestre de escola mineiro . A prt. 
meira escola que estabeleci foi como secretario da Justiça, no quartel do 1.2• 
batalhão, em Bello Horizonte. Os resultados col·hidos são éxtraordinarios. 
Alli, com-o nas outras, criadas nas -caserna.s federaes, disseminadas pelo Esta· 
do, podemos agora veri-f.icar o contraste do conscripto que entra Com o que 
aalhe. Os tabarêos que as cursam voltam á vida dvil uma rapaziada apru-
mada, -sabendo ler, escrever, cantá-r o hymno e fazer a propaganda do serviçt> 
militar, •que é ·uma escola de educação cívica. O culto da 1bandeira, com <> 
do hymno, estimula o p a rtiotisrno no homem que regressa da caserna á 
vida do campo" . 

O ensino 1·eligioso nas escolas 

Eu sabia que o .Sr . Mello Via nna, como secretario da Justiça. de .Mina5 
mandárà admittlr no regulamento das escolas publicas o ensino religioso . 

- .Sou ·catholico, disse-me o presidente de Minas, e cathoUco praticante. 
Tedos os domingos vou á missa, e wqui, hontem mesmo, f ui á igreja de São 
l'lrancisco, á missa das 10. Tive, poPêm, o cuidado, no regulame,nto que exp<S· 
ái, de só manter o ensino religioso nas escolas publicas, de acaôrdo com a 
maJoria. da localidade. E attenda que o regulamento não a llude ao, en-sino re -
I!gio,so catholico. ·Póde acontecer que a maioria de um município não sej<c 
catholica ou mesmo religiosa; o ensino catholico a filhos de protestantes ou 
ae incredulos sePia urna violação da conscienciâ. 

Minas e a valorização do· cafl 

Na entrev1sta do presi-dente Mello Vianna ao Correio Manhã, a referencia 
ao café sobresaltou um pouco os paulistas. <Pedi a S . Ex. que me pr.ec isas~ 

o seu ponto de vista. Elle me disse, tendo a gentileza mesmo de accrescentar 
-que fa:>;ia áo O Jornal decla r açõ'es de pr<imeira mão, que ainda não tinham 
sido publi-cadas, so'bre o assumpto: 

- Estou convocando os lavradores mineiros afim de lhes mostrar a ne-
cessidade da adhesão do nosso Estado ao grande plano paulista de valoriza-
~ão do café, com a regularização das enta-adas -nos entrepostos de embarque. 
Julgo a nossa aHiança com os paulistas, ne~se terreno, uma necessidade indl~

p ensavel. 
"Abri mão da formula antiga de primeiro dirigir-se o presidente ao Con-

gresso, para depois tratar com os lavradores. Quero antes de tudo entender-
me com a lavoura mineira de caf'é. Acho francamente exaggerado o sacrifício 
dó imposto que lhes é exigido. Mas como, felizmente , Minas não precisa de 
novos recursos tributarias, parece-me que já achei a formula de devolver aó 
propr;io lavrador de café a itnportancia do sacrifi.cio q·ue lhe é pedido. 

Penso crea.r Uma carteira no Banco de Credito Real, e nella serão depost-
·tada~; as sommas proven1entes da arrecadação do imposto. A carteira do 
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Banco mov)mentará a-queHa im!Jortancia em emprestimos aos lavradores dEl' 
café, a juros de 6%. Cal{!ulo que o hnposto terá rendido em quatro annoo 60 
ou 70 mil contos de l'éis. Os juros obtidos com a moVimentação desse dinheiro 
serão distribuidos proporcionahpente pelas municipalidades que houverem 
contrtbUido para o imposto, afim de que ellas os appli'<J.Uem em obras publl-
cas. 'De modo .que volta:râ á conectividade de onde sahiu, e a.ugmentado, o di~ 
nheiro que ella pagar para amparar o preço do producto, que é o canal por 
onde entra o ouro no paiz. A{!ho que o meu programma se·rá bem acceito pela 
zona caféeira do Estado." 

A franq1leza de Minas 

Por ultimo, abordei o iPresidente Mello Vianna sobre a que·stão da sue-
cessão. Elle me falou em tom firme, e sem procura r siquer ladear a qq.estão: 

"•Precisamos, disse-me elle, acaJbar com o systema dos homens publicas 
terem duas lingulligens: uma para os seus conchavos e outra para os seus 
conddadãos. A estes devemos toda a nossa lealdade e franqueza, de modo a 
partilharmos com o povo as tremendas 1'esponsabilidades do poder. Minas 
logo que se abrir o problema da successão do meu ·prezado amigo Arthur 
Bernardes, não se dirJ.girá ao paiz de modo differente do que eu lhe estou fa-
lando agora. Queremos fixar a questão do ponto de vista mais impessoal e 
ml).is alto, formulando â. nação uma consulta, em que ella sinta todo o grande 
respeito que nos merece a sua voz decisiva. A Republica deve ser bailhad!l., 
hoje, de novo, do idealiS1no criador e .generoso dos seus fundadores, e a esta. 
missão devem consagrar-se os homens de .governo, que não desesperaram de 
melhores ·d·ias para, a nossa patria. 

"o nosso dever maximo consiste em prestigiar p e1·ante o povo as instttu!-
ções livres, que nos deram os nossos antepassados. O povo está descrente da 
Republica porque elle não é chamado a coll3Jborar nella. Exercitemos o povo 
brasileiro na vida do regimen e, pa.ra isso, encetemos a campanha em prõl 
do respeito â. vontade das 1.1rnas. O voto deve ser tão sag.rado quanto o di-
nheiro que trazemos no bolso. Assalta_r um _ é o mesmo que roubar o qutro. 
Então, nós qu~ defendemos a bolsa dos nossos <:oncidadãos com uma maglstra · 
tura vitalícia para dar justiça a todos, porque não defendemos o voto, que é um 
bem precioso do patrimonio ·Cívico da cidadania, com o mesmo denodo e com 
a n1esma intransigencia?" 

Mi1ws e a successão 

\Não ignoro o papel ,que incumbe a .Minas na solução do problema presi-
dencial. Nós não fugimos ás grandes. responsabilida des que nos cabem. E 
exaJotamente porque não pleiteamos na da para nós, acredito que a nossa palavra 
de concordia serâ. ouvida por todos os brasile.iro.s . Eu pretendo falar aos 'ho-
mens politi{!os de responsaJbilidade sobre a successão, tal qual lhe estou fa-
lando; não lhe direi mais n em menos: 

- Meus amlgost ha grandes nomes de brasiJ.eiros, que, escolhido qual-
quer delles poderá ser ama;nhã uma formula de tranquil1J.dade nacional. Pro-
curemos todos a paz. iDeixemos de lado a preoccupa ção de Estados granrtes 
e pe.quenos. Vamos ouvir a todos, e que o conselho do ·Presidente da iPara-
hyba, ou de Sergipe, valha, pela sinceridade e pela elevação que contiver 
quanto o de S. Paulo ou de Minas. Para nós só deve e·xistir um Brasil, uno, 
rrande, forte dentro da moldul'a federativa, n a qual não enxel'gamos grandes 
nem pequenas unidades, mas irmãos untidos peios vínculos indissoluveis de lin-
gua, de col'tume-s, de aspirações e de tradições comm1.ms. 
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iEu tenho fé · .que o futuro Presidente traduzirá o nome de uma personali-
dade verdadeiramente naJC.ional, identificada com tudo o que a nacão asplrl~ 
Jleste momento para o restabelecimento do seu equilibrlo. ,Porque o problema 
có!'.pital do Brasil é a pacificação . A escolha de um nome encarnando este 
ideal resolverá todas as questões cuja solução, á margem desta, deverá contri-
buir para a paz que ardentemente desejamos." 

O Presidente Mello Vianna levantou-se. O s·eu enthusiasmo era commu-
nicativo. Os olhos Iampejavam-llhe. E o moreno mosquetelro de M·inas vibrou 
com um a 'CCento de quem já estivesse lançado na o.ffensiva da paz. 

A cam~anha presidencial irá encontrai-o, pois, inteiramente, desinteres-
sado . . . 

- Absolutamente, concluiu o Sr. Mello Vianna. Minas qtter collaborar 
para o advento de mn vranãe bTasilei1·o, cuja simples escolha seja o penho1· da 
tranquillidade e da pacificação dos espíritos. 

O PRElSIDElNTE DEl MINAS CONCEDEJ AO ' 'cORREliO DE MANHÃ" 
IMPORTANTE ENTREVISTA 

i ., 

Logo do nosso primeiro ell'contro com o presidente ;Mello Vianna, tivemod 
a impressão de que •tratavamos com um homem estranho no nosso palz, 
S. Eoc. sahia do "\Hotel Gloria", para a cidade em companhia de um amigo. 
Não trazia atraz de si nem ·ajudantes de ordem, nem secretarias, ã moaa aa-
quelles antigos sffiluitos chineze.s de .que · o Sr . Blasco Ibafiez, inimigo pessoa.l 
de Affonso XIII, nos falla na sua Vuelta al mundo, de um novelista . .. 

.Nós já tinham os, aliás ouvido fallar na simplicidade de S. Ex. lTI!la, 
porém, excedeu a nossa estpectativa. 

- Venha conversar commigo amanhã, pela manhã, disse- nos, ã hora ao 
aperto de mão final, o Presidente de Minas. 

\No dia seguinte, pela manhã, estavamos no salão do "Gloria", onde en-
..:ontrámos S. Ex. crucificado entre o .Senador Pedro Lago e dous jornall.~

tas: .. Não el'll. nosso desejo interrompel-.o. Foi, pois, timidamente que delle 
nos approx'imámos, sorrindo ás perguntas innocentes que se lhe faziam. 

-O senhor, o que pensa da successão? 
- o senhor é ou não é candidato? 
- O senhor vem ao Rio tratar de política? 
... ás quaes, .jndulgentemente, o Sr. :M'elJo Vianna replicava, sempre de 

um inalteravel bom humor: 
- Não penso nada .. . 
-Não sou ... 
- Não . .. Vim tratar de minha saude ... 
Quando pudemos tr.ocar algumas idéas com S. Ex., a conversação, <1o 

terreno da politicagem, passou em um relance para o da Jitteratura.. 
O Sr. Mello Vianna realiza no Brasil . esse curioso phenomeno: é um hu-

mem publico que lê, que estuda, que acompanha o movimento universal 
<las idéas. 

Quando lhe fallámos da nova .geração mineira, a geração brilhante e cheia 
de selva que está integrando a "Minas do lume e do pão", de Oliveira VIanna, 
no momento litterario nacional, lfoi com tanta certeza que o !Sr. Mello Vianna 
~Sobre ella discorreu que n ão contivemos a nossa admiração estupe!acta: 

- O homem publico, isto é, opolitico, no Brasil, é, ordinariamente, syno-
nymo de Ignorante. Não Jê nada. Ou por outra: lê os "a pedidos" dos Jor-
naes ... V. Ex. é, pois, um caso raro. E' talvez, .o unico politi:co lbrasllen·n 
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vivo que se intere·ssa pelas causas da leitura., que sabe lêr; que, prindt)a!-
mente, lê versos . . . 

(0 Sr. Pedro Lago, .senador pela Bahia, concordou cornnoseo ... ' 

A pacificação dos esp·ir·tto s 

Do nosso t erceiro encontt·o com o Sr. 1\fello Vianna, tivemos· opportllnl· 
da de d'e registrar algumas das idé<ts essencia·2·s de S. EJ.x. 

O primeiro ponto •que abordAmos foi o da pacificação d'os espirltos. 
-· "Restabelecida a ordem, assegurados o.s direitos da actividade h oneo-

ta E" productora, mantida a autoridade suprema da lei - disse-nos S. Ex. - · 
cumpre tranquillizar definitivamente a Nação, restituindo-lhe a certeza (!,o 

pode1· usufruir benef icios da organização politica e da subordinação de todo:; 
a ·ne•cessidade de coexistencia. Que Deus ins pire aos brasileiros desejos de pa,;,: 
e lhes insti!le na alma anceios frat.ernaes de amiza de . São reclamos da Patrla, 
eujo progresso seria um crime demorar por mais tempo. 1São brados lanci -
nantes dos corações de .mães, de viuvas, d e irmãos, aos oragos de sua devoção 
nus lares intranquillos e sombrios" . 

Isso escrevi eu na minha ultima e recente mensagem a o Congresso mJ ... 
neiro. Porque, me u a;migo, sou dos que p ensam como Zola: o odio só degraacl 
o individuo . Os n ossos coraçõ·es, sobretudo .quando elles .batem ao rythmo do.;; 
.pensamentos in spirad-os na grandeza da Patria, a mãe-commum, não devem 
guardar os mesquinhos ran<:ores. 1Som os, principalmente irmãos. E i rmii.o!:! 
que se odeia m não me.·recem sinão misericordia , .piedade. 

Por isso, eu queria fazer da!llui um Ja.rgo e vehemente appello a todos o:. 
nossos patriNos que amam de verdade o seu Brasil e o querem vêr unido e 
forte. 

Es>queçamo.s a,s divergencias poS\Siveis. Accorde·mos em um só - o bem 
geral - os pontos de vista contrarias do nosso progra mma. 

Collaboremos conjunta mente para a felicidade ela Nação. Em uma tH:·.,; 
como a nossa, onde não ha partidos organizados e, pois, não ha. c'l.!l1pfJs OJl-
postos de idéas perfeitamente .definidas, a obra da pacificação é a mais facil, 
d.epende só da .nossa bôa vontade. !Depende só de querermos .. 

Cumpre que n os compenetremos que eUa, no momento, ;; basica, é .fun -
damental. .Si não a effectivamos, inutil será tenta r qualquer outra . O mes-
mo seria"que edificar sobre areia. Porque a Ol'dem - a ordem <:onstituciona1 
- ainda é um factor indi.spensavel á civilizaç .. ão, nas modernas democracia s. 

Do-ns pt·o blemas esqneciclos 

- Em seguida a esse, -recomeçou o Sr. Mello Vianna, veen: dous proble-
mas postos á margem inexplicavelmente: o problema da unidade da lingua e o 
problema religioso, a licerces do m aximo problem·a : o da unidade nacional.. 

A u nidade da !ingua - já tive oocasiã-o de dizer - é inclispensavel á 
clad<'! do pensamento. Lembremo-1~os de que o idioma conserva-se a uni -
clacle elo pensamento. Lem.brerr:os-nos de que o idioma é mais do que um 
simples conjunto de palavras·: <é um 1necanismo mental. 

A relig ião, a despeito da separ-ação do Estado da Igreja, é factor que 
não póde, que n ão deve ser despreza do . J á uma ve·z dtei do·us grandes exem-
plos da sua extr'aordinaria força vinculativa: a Polonia, .qu e deve a sua in-
tegridade nacional ao laço relig ioso, e a Irlanda, caso caracter istico,. do valor 
das convicções .religiosas como es timulo das aspirações nacionalistic'as. 
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O que eu fiz em M1rnas no capút1Llo finanças 

- Quero agor-a 1'allar-lhe um pouco de Minas, cuja situação financeira 
é a melhoi' possível. Basta que lhe diga -que a recéita ordinaria, c<rnstante da 
renda dos im;postos e das rendas industriaes e patrimoniaes, estimada em 
&3·. 24>1 : 8•80$, attingiu a 1.8-9. 3•60: 283$•31'3 . 

A receita extraordinaria, cujas rubricas são: juros dos din:heiros do Es-
tado em bancos, jtJ,ros de emprestimos m'Unicipaes, cobranc·a da divida activa, 
venda de terras devolutas e de machinas agrico>Jas, etc., foi estimada em 
5.160:-260$ e prod-uziu 11.169:860$546. 

Houve, na, arrecadação, um superavit de 5'2 .1.2•8 :0·9oií$.S"49. Ella excedeu, 
assim, nesse exercipio, ele 7•6 % a previsão orçamentaria! 

I>irectriizes n(L questão do ensino 

- A dif!usão do ensino no nosso -paiz - deixe passar o Jogar commum 
é uma I).ecessidade irr..perativa. A ultima reforma federal permittiu, nos 

termO§ do decreto n. 16. 7.S.2~A, de 1!3• de Janeiro deste anuo, que a União 
entrasse em accõrdo com os Estados pa!"a o estabelecimento de escolas ru-
raes primarias. Esse foi um largo passo, e não ·ha senão applaudil-o . . 

::Pa:receffi!-me obscuras, entretanto, certas disposições do a rt. 2fi do re-
terid!> j).e creto. Si o accônlo - accentuei de uma feita - estabelece como 
cQndicão essencial faça o Estado adoptar, em tod•as as escolas· ruraes por 
ella mantidas, o programn:a de ensino organizado pela União, Minas, por 
exemplo, não o poderá assignar. Ella mantém o seu ensino systematizado, 
obedecendo âs circumstancias do meio, tendo a mesma finalidade educativa 
e instructiva dos demais, mas orientado pelos nossos habitos e costumes. Es-
clarecld'O, porém, que taes progran:mas serão adaptados apenas para as es-
colas mantidas pela União, nenhuma restricção nos é dado oppôr. 

Ainda a proposito da questão do ensino, escrevia . na minha ultima men-
sagem : 

"Acredito que se abre excellente o.pportunidade para se dar ás escolas 
ruraes primarias, espal'hadas por todo o territorio nacional, a mais assigna-
ladá importancia, feitas as restricções -que estabeleci acima. E estou certo de 
que, com edi·flcios apropriados, dispondo de terreno ba,stante, ensaiando as 
industrias caseiras, servindo de granjas m ·odelos, nas zonas em que se instal-
la.ren:, amparadas e prestigiadas por uma larga- propaganda, com fundação 
de clubs escol-are-s - as escolas ruraes exercerão duradoura infl'Uencia no 
meio brasileiro, impedindo em grande parte, o exodo da s po-pulações ruraes " . 

Saneamento I 

- Dotado o nosso paiz de grande extensão territorial e em sua maior 
parte escassamep_te povoado, não basta al>rirmos nossas -fronteiras ao exce· 
dente d~ populaça-o de outros paizes ; temos !gual!llente o dever de aproveitar 
o matenal P..umano existente, · 

Uma bem oriel!tada organização S!Lnitaria não deve ter sua activ!dade 
ads:trlcta ao~ n:alor~s. nuci~ de população. A integração dus serviços sani-
tarJos ~a v:da admimstrativa dos muni'Cipios é medida que nos a:pprox·imará. 
da re~l!za~ao da mai13 fundament:?-1 ex!genda nest;t ordem de serviços - a 
su~ d:ffusao _por toda a extensão de nosso territorio. E-' l}m alvo diffÚ:ilmente 
attlngiVel, ~ao sómente pelo 'aspecto financeiro da questão, como tambem 
pela carenc1a de pessoal tec-hnico; mas se não {}ron:.ptamente rea.Jizavel esse 
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objectivo, devemos para elle 11os e-ncaminhar por uma evolução gradativa. 
que nos cumpre accelerar o ~;nais pos.~ivel. 

111eu pont'o de vista sobre o café 

- Julgo convenie-nte a defesa do c'afé contra as grande~ oscillações. de 
preço provenientes do abarrotamento annual dO mercado exportador na occa-
sião das safras, a alternar-se com a escassez do producto em mezes sub-se-
quentes. Mas neste assumpto é necessario não perder de vista que o preço é 
uma relação entre a offerta e a procura. O preça dos artigos industriaeet 
ou de generos atgricolas de plantio annua1 pôde ser firmado pelo kartell ou 
pelo t1'1bst que consiga reunir todos os productor~ e fixar a producção na 
proporção do consumo. Com o café tal não succe9,e. O seu custo demásiada-
mente alto anima de um lado o desenvolvimento ~lo plantio no pai?< e no ex-
terior, e por outro lado reduz o consumo nacional e estrangeiro, com•promet-
tendo essa riqueza nacional, porque as leis economi<!as teem sancções ineluta-
veis e para as S'U'as infracções não ha indulto nem amnistia. Vêde o exem-
plo da borracha. A sua alta no paiz estirr..ulou 'as plantações asiaticas e 
arruinou a Amazonia .. Quanto ao café a c<,mcw:re·ncia que podemos temer está. 
felizmente Hm1-tada á America Central, o que facilita as condições da sua 
defesa em bases economicas. E' , porém, assumpto que não deve ser consi-
derado unilateralmente, apenas sob o ponto d·e vista da producção. 

Assim penso eu em relação ao problema do café no meu Estado, na 
balança de cuja exportação esse produl!to entra con: .Um coefficiente <'onsi-
deravel: a metade do seu valor. 

A 01J1J01't1tnid.adc ela 1·evisão 

- Pergunta-me V. si acho opportuna a revisã-o constitucional. 
Quero dizer-lhe, antes de tudo o mais, que sou um revisionista con-

victo. A nossa carta magna tem defeitos -que convé-m sanar, lacunas que se 
elevem preencher, falhas e incongruencias que nos compete abolir. Para 
mim, de resto, o ponto c!llpita l de uma reforma nesse s entido seria o que 
estabelecesse a unidade .processual, pois não são poucos, nem menos graves o~ 
prej uízos que essa falta de unidade ven: acar.retando para a bôa distri-
buição da justiça no nosso paiz. Fui juiz dural1te muito tempo e conhec;:o 
por experiencia propria as consequei:Icias desse mal. 

Quanto á oppo-rtunidade, propriamente, da revisão, tenho a dizer-lhe que, 
na minha O].:}inião existe opportunidade quando existem a sinceridade, o de-
sejo de acertar, a bôa fé, o patriotismo, a abstracção dos interesses subalter-
nos, a elevação dos espíritos á altura do maximo ideal, a felicida:dii conectiva. 
Ora, si os brasileiros que estão re.fo·r.man<ro a Constituição teem es-sa since-
ridade, esse desejo de acertar, essa bôa fé , esse patriotismo, não -ha motivo-
para que a refor:ma não seja op.portuna. 

Do q-ue todos precisarr.os ê desses nobres sentimentos ·e dessas · qua.Jida, 
des .que reputo essenciaes no homem publico. Trabalhemos com sereniqade, 
com tranqui!Hd.a:de, com calma. 'Meditemos profundam-ente quanto tivermos 
para fazer. Para realizar, p·ara con'struir, ha s.empre oppo-rtunida,.de. Do que 
i!evemos !fugir é da precipitação, do atropelo, da anela de ·chegar logo ao 
fim, resultado, sem duvida, do nosso temperamento ardentt>, do nosso tropica-
lismo-, do excessivo tumulto do nosso mundo interior . Quantos projectos no 
Brasil, meu caro, nunca deveriam ter· passado de projectos! ... 
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Federação, uní~e 

- IC!Omo ·ha de ter notado, eu sou um homem que t em a preoccupação 
do Todo. Antes de ser minei-ro, sou braslleiro. A minha politica não tem pre-
occupações regionalistas. Ella se inspira, antes, em um forte e sadio nacio-
nalismo e converge unicamente para um :fim: a unidade nacional. Quando 
se fez a revolução-de 8·9, os Estados, a vidas de auto.nomia, reclan:aram para si 
prero.gativas e sancções, que muitas vezes os traruformam em corpos estra-
nhos no organismo brasileiro. 

-Uns, os grandes, enchera-m-se de força, tornaram-se poderosos, e porquil 
poderosos - - temidos, e porque temidos - oppressores dos outros, os me.is 
fracos. E' tão insuspeita, nesse particular, a minha opinião·, .que eu propori-a 
prazeirosamente a divisão do meu Estado em tres ou quatr.o que se equiva-
lessem em superficie e .população, entre si ·e em i·elação aos demais, e isso 
para que o rythmo do interesse geral não ;fosse perturbado pelo desequi-
librio dos interesses entre este e 'aqueíle proveniente da desegualdade censi-
taria e, 'POis, da desegualdade fh1anceira , economica e politica. 

Eu e a· l ei d-e imprensa 

- Pergunta-n:e V. si não julgo a lei de imprensa passivel de modifica-
ções, pa,ra que se evitem certas injustiças, das quaes, segundo me diz, já foi 
victima o seu jornal. Naturalmente, si esses defeitos existem. E' a pratica_ 
que nos ensina a corrigir a lei. Si uma lei posta em pratica deu mão resul-
tado, feriu o interesse publico, attentou contra os principias da equidade, da 
justiça, prejudicou, em summa, os in1;tl re1<ses geraes, não ha motivo para que 
não voltemos atrás, não a emendemos. 

F a llo a esse respeito cürr. absoluta insuspeição, pois sou., acima de tudo, 
um espirito tolerante, de uma tolerancia infinita, -que talvez me tenha sido 
prejudicial, dirão, mas que até agora me tem enchido o coração de um grande 
consolo: o consolo do homem que não odeia. q-ue não swbe odiar. 

_Digo o q1te p enso 

- A min•ha linguagem lhe parece estra!l'ha, não é? Pois olr.e: eu sou um 
poli ti co que diz o que .pensa, que não pede licença p a ra -pensar. Defeito ou 
qualidade? Eu consid~ro qualidade. Em mim já é vicio. Adquiri-o nos meus 
tempos de juiz, quando, para proferir as minhas sentenças, nã.o ia indaga-r de 
ninguem com quem estava a jus-tiça da causa. 

A annizacle dos meus conte1·rcLneos 

- Outra causa que tambem talvez ache cU'riosa: não tenho inin::igos. E-m 
Mipas, por exemplo, to·dos me querem ·bem .. !Si V. fosse a 'Bello Horizonte, 
muitas vezes mB encontraria andando s9zinho, de noite, pelas ri.ms. A minha 
confiança é tanta na amizade· dos mineiros, é tanta a minha certeza de nunca 
ter feito, o mal, que não me afflige a idêa d:e que 'POSsa ·haver alguerr. capaz 
de ter a roeu a·espeito outro pensamento sinão -o da sympathia -por uma crea-
tura sem odios. 

P&~! 

- Penso que uma lei de am11istia ·não .resolve, por isso, o problema da 
paz no Brasil. A paz deve ~!lr feita, não por uma lei, mas por um commum 
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e sincero entendirr:ento. Reflictamos, que todos ·somos irmãos, com pontos de 
vista cO'Iltrarios, é certo, mas nem por isso menos .irmãos. 

iPa:z! deve ser, portanto, o lemma de nós todos. E' de coração que o digo 
aos brasileiros". 

SESSAO DE 8 DE AGOSTO 

O Sr. Barbosa Lima (*): - Sr . P -residente, no expediente aca.ba de set· 
lida ~ mensagem em que o Sr. !Presidente da Republ!ca comm•unica ao 
Senado haver nomeado pa ra o car.go de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
um illus:tre advogado dos auditorias desta C;a.pital. 

Pelo Regimento, os assumptos debatidos em uma sessão secreta ficam 
con!iad·os á discreção dos Srs. Senadores, os quaes teem o dever de guardar 
sigillo sobr-e o ·que occorrer nessa s essão para isso convocada, como naquellas 
que se celebrarem com o intuito de se pronunciar · esta casa de Congresso 
sobre actos da politica internacional, sobre o exercicio da funcção privativa 
do Poder Executivo, quando nom'Bia os m'Elmbros do corpo uiplomatico. 

Não se trata, pois, de discutir, de apreci:ar de publico episodio occorrido 
em uma sessão secreta; trata-se, sim, de considerações que eu julgo pode-
rem ser feitas no exe rcicio. do mandato de Senador a proposito de um acto 
publico do Chefe do Poder Executivo, escolhe!lldo determinado ·Cidadão para 
essa supren:.a magistratur-a. 

No caso concreto, a que se r-efere a mensagem, -mas de que já tinharr:· 
dado notícia t od-os os jornaes, a inda quanuo sob a censu ra policial, trata-se 
de um acontecimento de summa gravidade, para o qual ouso chamar, respei-
tosa!lllente, a ·atten ção, solicitar a reflexão a mais conscienciosa, dos .h.on-
rados membros do Senado Federal. 

O illustre causidico disti.n,gui:do ·com essa nomeação, especialista em 
materia de Dkeito Corr:.mer·cial, terçou, na imprensa politica, recentemente, 
armas, eX'l)ondo doutrina -que, incontestavelmente, en·carna, e ficará consubs-
tancia·da na sua incoherencia doutrinaria, toda a vez que !houver de se. 
pronunciar sGbre a especie, acaso levada ao seu conhecime nto, quando, por-
ventura, investido definitivamente da funcção para a qual foi nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

A doutrina sustentada por esse illustre commel'cialista . . . " 
0 SR. EUSElBIO DEl ANDR.<I.DE: - Jurista. 
O SR . BARBoSA LIMA: - .. . ·por esse illustre commercia!ista ... 
O SR. LoPES GoNçALVES; - Jurisconsulto. 
O SR. BARBOSA LIWA: - ... refere-se ao art. 20 da Constituição da Re-

publica, conàu gado com o seu natural complemento, o art. 19 da mesma 
Carta fundamental. 

Longamente, corr:. a erudição que era de espe.rar do provecto compiladm·, 
o poleni:ista político sustentou naturalmente a;qulllo que 'lhe parece ser urna 
verdade, aquiÍlo que lhe parece ser a verdad·eir:a Interpretação do texto consti-
t ucional; sustentou, Srs. Senadores, ·que ao Pode~ 'Executivo ca-Le o direito 
dé prender Deputados e Senadores, de mutiiar o. caropo legislativo, de depurar 
a assemibl& onde se sentam os possiveis juizes daque!le que os manda> pre-

0 Senado é convidado desde já a pe's'.l-r as responsab!lidrudes que lhe 
liminarmente, prender. 

(" ) Não foi revisto pelo orador 
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advirãQ do voto com o qual homoloJ;;:ar-á ou nã<> essa doutrina ruinosa do 
regimen consubstancia;do .na iOarta Constitucional. 

.Não me prq·pbnho a c=trapôl," ·hermeneutica a her!lleneutica, na inter-
pretagão desse .delicauo texto constituci=al; não m e proponho recordar ao 
'Senado qua-l a jlhlisprudencia ifirma:da pelos luzeiros da Suprema Côrte, 
nos dias mais tempestuosos .que a Republica atravessou, desde o voto ma-
gistral, singula•l', solitario do eg.regio Piza de Almeida, minorla no .primeiro 
momento, até os 'votos que constituiram li~- ma.iGria de dous ter<:;os da:quella 
corporação, relatados ;pm·- um iM)acedo 'S·oares, por um João •Bar.baH:w, .Pór um 
Lucio de Mendonça, por um João Pedro Belfort Vieira, por um Manoel Mur-
tinho . 

Com esses voto's, firmqu-se, pa.cifica e ;trarrquilla a jurispr.udencia, ·Se-
gundo a qual .não se compre,hendia entre as ga·rantias_ constitucionaes sus-
.~>tJnsas pelo art. 80, da ICarta fundamental, o art. 29, relativo ás immuni-
dades inanJ..issiveis de q11e está revestido G mandato de Senador ou Deputado 
Federal. 

0 SR. MONIZ iSODRÉ: Doutrina .hoje unanime .no Supremo Tribunal 
Federa!. · o SR . BARBoSA LIMA·; O Senado .pe'se bem as consequencias proximas 
do seu forrrüdavel pronunciamento. O Senado i-nvoque os exemplos da cor-
poração congenere da America do .Norte, -o usan<fo re'cusar a sua l!IPP'rovação 
a gestos menos felizes do ;Poder Executivo. 

Queira o :Senaldo reco1·dar que, já por mais de uma vez, negou a sua 
·approvação ã. nomeação feita pelo Presidente da Republica de cidadãos que 
ao mesmo Senado cGmpl!ll'eceram revestidos do conju.ncto 'de .requisitos in-
di.s~nsaveis para o exercido dessa supvema magistratura. 

Isso se deu no Governo do · egregio Floriano Peixoto; isso occoneu 
quando se f-irmou · a doutr-ina de que, o 11:otaveZ saber a que se refere a 
CGnstituição da :Republica ré o notavel saber jwridli.co; não é o notavel saber 
dos grandes cliniJCos, dQs •grandes estrategistas, dos .grondes en,genheir~s. é o 
notavel sabeT jurídico. 

Como quer que seda, o !Senado, sem ·queb1•a do Il'~ofundo acatamento. 
em que <tin:ha o conjwnctG de actos que immol•talizaram o Marechal de Ferro, 
teve a :necessaria -lucidez ·para se pronunciar com a devi-da ·imparcialidade, 
fixando a melhor doutrina. 

~ora; informados de que se tr·ata -de um doutrinador, que do seu ponto 
de. v1sta, su'stenta doutrina opposta áiquella que a juri~:pru'dencia do Supremo 
Tnbunal Fe'deral firmou até agora em ~orno do art. 20, os Srs. Senadores 
deve~ ter be_rn presente ao seu ·espir-ito que, sanccionando essa nomeação, 
sanccl?na~ •. tpso facto, essa doutrma, e passam a ser Senadores a titulo 
precarw, JUizes eventuae's do Presidente da Republ!ca, revestidos de uma 
tôga ·!feita de •teia de aPanha, f 'acilima ue ser dHacerada pela ponta do 
sabre .do primei~o agente de policia que fôr, â alta hora da noite, a.rranca.r 
ue sua. casa o Sena-dor 'di·scolo, ;por demais indel}endente, com pendores para 
uma h,eresia partidaria, susceptivel de i·nsistir ·na analyse tncommoda dos 
:l'actos dos governl!lntes. 

Assim, com um voto de accõrde com essa doutrina, e c om outro voto, 
que já. está e que Já annu.noiou, em accordam publicado em todo.s os orgãos 
da Imprensa desta Capital, que a jmisl}rudeneia :não lf-irma arestos i.ntan-
giv!lis e •Per:petuos, que a jurjspr-udencia é um caso de l!lrithmetica pa,rtida · 
ria, ou pôde '!ler a;lterada pela votação na compo·sição da •Alta Côrte d'e 
J ·ustiç;.a e que a;quiUo q ue foi a verdade .hontem e é- a - verdade a.té agora. 
póde, com o voto desse Ministro, ser irwel'tido, ·nós teremos, la 1tDnora,ble 
~Ja.le de acolytos submissos do P residente da Republ!ca, devidamente l}U·rgado 
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de todas a.s entidades, ·para as ·quaes o ·exerclció do mandato senatorial en-
volve o dever de aéompanhar de :Perto o·s .gestos, as at-titudes, O:! actos do 
Presidente xesponsavel. E a responsabilidade que sUbiu dós mmistros do 
Governo Parlamentar, d·urante 50 ànnos que o tivemos ·Iio Brasil, para o su~ 
premo magistrado, até então inviolavei, a-ei lpor .Direit6 Divino, ungido de 
santos eleos da confi·rmação religiosa, ·réi intanglvel no ·conceito de lesa-
ma.g-estade, a re:;ponsaobi!idadé, ·í>e'dra angular do regimeh que fundamos em 
15 de Novembro, térá desapparecido pela hy;pertro.phia ·do Exeêutivo com a 
auto-mutilação dos demais orgãos ·do poder 1po!itico. 

;})e mim direi que me sinto ·bem, que me .sinto mais á vontade si éssa 
doutrina vier a prevalecer, ponque estarei desde então corren'do os mesmos 
ri'scos que correm os meus .cO'Ilcidadãos, doS quaes não sou mais do que um 
simples oelegado e representante tra,nsitorio. De rriim direi que na,da dessas 
conjecturas alterará a attitude que ·consciente e conscienciosamente venho 
mantendo ne;;ta tribuna de agora por deante perigosa. 

De mim direi, sem bravata, ou fanfarronáda incompa.tiveis, qnando n.ais 
não sejam, com a minha velhice, que essa possibilidade ném me a.mortece o 
civismo, nem me }ncandesce a 1palavra, não me exalta nem me diprirr:e. 
Assignalo-o, deix-ando-a entregue á meditação amadurecida dos honrados Se-
nadores que se hão de pronunciar sobre o caso, sobre a ·pessoa e sobre a 
doutrina. · 

Não era este o objecto que m·e deveria trazer á tribuna. óccupei-me 
com o ca.so só ·porque elle figurou, com surpreza minha, no expediente de 
hoje e rr.e reportei, com a devida venia dos illustres ciinicos com ass·ento 
nesta Casa ao · celebre e sabio - principiis obsta· séro medieitna paratw·. 

Desde logo formulei a minha · respeitosa l!Jdvertencia e as minha'S· appre-
hensões sobre o alcance do voto que o Senado vae da1·. 

Entrarei no que teria sido a primeira ·parte do meu discurso, que pass'â a 
ser a segunda. 

Os jornaes publicaram hontem uma petição dirigida ao Chefe de Policia 
desta :Capital sob a epigraphe " ,Facto Grave" que eu co1:·rigiria ":M9-is ·um 
facto grave" e a sub-epigraphe "'Martyrizàdo para confessar um crime .que 
outro cornmettera". 

Guilherme Dias de Souza foi su·rprehendido err... sua reside.ncia á ~.ua 

Affonso Ferreira, numero 5·6, Engenho de Dentro, a 4 de outubro do anno 
passado, ás ·2·4 horas e 20 minutos com a presença .de um investigador da 
Policia, acompanhado de duas •praças que o c oniLuzioom para a quarta D e-
legacia Auxiliar, recuzando-se a declarar ci motivo da prisão." 

Digne-se o Senado, na sua indulgencia, aconwa nhar €Sta exposição édi-
ficante: 

"Chegando a esta repartição policial, foi o supp!icante mettido na 
prisão, em promiscuidade com g.rand~ quantidade d·e p r esos, de onde 
ifoi retirado nn dia seguinte, ás 11 horas da manhã, e conduzido 
perante o 4° delegado auxiliar. Só mente aó chega-r áquella autori-
dade, veio o supoplicante a saber da imputação que lhé era feita, 
pois foi inter·pellado sobre um furto de oafé soffrido pela Compa-
nhja de Armazens Geraes Belgas. " 

F à cto que incontestavelmente se enquadra nas neéessidades organlcas 
para as quaes se fez o estado de sitio: um supposto furto de café . . 

"O sup,plicante, que tudo ignoroava, nád-a poude informar• áqúella 
autoridade, motivó pelo qual .foi entregue aos éS'crfvães da -mesma dé-
legacia, de nomes Carlos e 'Hamifcar para ser ma:rtyrizado . Esses 
funccionarios, auxiliados por um investigador da me;;ma. delegacia, 
sobrin'ho do respectivo delegado, não quizera tr. attender ás cabaes 
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explicações · do supplicante sobre a sua innocencia e so·bre o seu pas-
sado honesto, seus meios de vida, sua origem de filho desta çidade, 
e entraram a martyrizal-o, collocando sobre os dooDs de suas mãos 
um apparelho de ferro, com que o torturaram, deram-lhe palmatoa-
das, sur.raram-lhe com instrumento de borracha até que, .certa noite, 
quatro DU ·cinco dias após a sua pris-ão, o encurralaram err, um 
quarto vasio, onde entraram aquelles· seus tres algozes a dar-lhes 
·soccos, ponta-•pés, e novamente palmatoadas, até que a respectiva 
palmatoria .quebrou-se". 

E sse paciente não se suicidou!.,. 
"Tudo isto foi para que o supplicante eonfessasse a autoria do 

referido furto, visto como Christiano Hamma, director da referida 
compan hia, cuja séde á rua Theophilo Ottoni n. 1'34, insistiu em af-
firmar ser o suppli'cante o autor do mesmo furto . Após 16 dias de 
indescriptiveis torturas soffridas pelo supplicante, descohriu-se a sua 
absoluta innocencia e a culpabilidade do ·caixa da mesma compa-
nhia, de nome Antonio dos Santos, que se encontra .foragido, de cum-
plieidade com Firmino Silva, que se encontra ·preso. Em consequen-
cia dos martyrios soiffridos pelo supplicante, sahiu elle da prisão em 
lamentavel estado de saude e de fraqueza, tendo de se submetter a 
rigoroso tratamento medico, e devido á gravidade do seu estado, teve 
que ser internado, logo depois, no Hospital do Carm·o, cerca de dous 
reezes, onde foi oper ado tres ve·zes em um ferimento produzido por 
aquelles martyrios, não sendo, até lhode, satisfactorio seu estado de 
saude. Constituindo taes factos, crime de a·cção publica, vem o sup-
plicante representar a V. Ex., etc . " 

Isto foi em outubro do anno passado, lá pela meia noite do sitio que se 
prolonga indefinidamente, como uma dessas noites polares e que desceram 
sobre o Brasil tropical. 

Em uma dessas noites ultimas, ha tres ou quatro dias, por volta das 
duas ou tres horas da madrugada, a casa de uma modesta familia, na rua 
Dezenove de Fevere~ro, no quarteirão comp•rehendiclo entre a rua ~neml Po-
lydoro e a rua dos Voluntarios da Patria, foi cercada pelos agentes de po-
licia, armados como si fossem para uma diligencia perigosíssima. 

Nessa casa residiam sõmente senhoras, descendentes do egregio Minis-
tro do Supremo Tribunal, cujo nome declino com a mais sincera veneração e 
saudade, o eg.regio Macedo Soares. 

Não se esperou que raiasse a n::adrugada, ou que viesse o dia. Pela 
calada da noite, as portas foram esmurradas pelos ,galfarros. A familia, 
a{:orrlando em sobresalto, teve que l•hes escancarar as portas . E a alcatéa 
de todos infames penetrou no u ltimo sacrario em que s.e a-efugia a ·civiliza-
ção brasileira - o lar! - e intimou a donzellas e senhoras, assim surpre-
·hendldas, na. candura com que acreditavam viver em uma cidade civilizada, 
inti.Jnou-as a que deixassem percorrer, âquella :hora, todos os aposentDs, 
vasculhando guarda-vestidos e corr:modas, farejando como mastins cevados 
na verba secreta, por ·baixo dos leitos onde repousavam as nossas dignas 
compatricias, e, por ultimo, levaram a infamia ·característica de uma época 
abominanda, ao ponto de exigir que ·se abrisse uma alcova discretamente fe-
chada, onde repousava uma senhora enferma, que houve de se levantar, 
como lhe foi possível, para que os agentes . .. da o:rdem, os defensores ... elo 
sacratíssimo principio da autoridade, p·udessem perceber que, por traz dos 
apetrechos de toilette, não existia n0.nhurr" conspirador. Havia apenas um 
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indicio de grave culpabilidade: o retrato do officia l d·o Exerci to, foragido, o 
tenente Edmundo Silva. 

Felizes foram essas senhoras, por não terem levado, no bornal, os agen-
tes da policia da tcheca brasileira, da Ucrania Moscovita, algumas bombas de 
dY'namite, Cll!jo 'fab rico pudesse se imputa r ás senhoras que estiveram á p·ique 
de fazer companhia á madame Bartlet James. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: -Apoiado. 
O .SR. BARBOSA LIMA: - Eu tenho a imp·ressão, Sr. Presidente, de um 

desses sonhos que assaltam os espíritos embebidos nas doutrinas theos:}phica.:s 
e que me houvesse transportado, da noite para a noite, para o recinto de uma 
dessas pal! issadas 'african as, onde exerce seu domínio o mais ig·nobil e o mais 
tyrannico dDs sóbas do continente negro . 

Envergonho-me, como brasileiro, de que n ós tivessemos descido tanto e 
tanto, que factos c0mo estes se possam passar na Capital da Republica, sem 
embargo de se achar â frente do Ministerio da Justiça um compa triota di-
gna e bom cDmo os qu~ mais dígnos forem, o honrado Sr. Dr. Affonso Penna 
Junior. 

Não sei que delirio se apossou dos agentes subalte rnos , que sensação de 
irresponsab.iJidade, que certeza de impunidade, que sêde de remune1•açã o os 
incita nessa caçada feroz com que nem mais o la r se respeita, n em mais os 
característicos mais notaveis da civilização huma na, que são a supremacia 
moral da mulher e da criança, em torno dos quaes se fez a ·lenda do cava-
lheirismo medieval, que Ds nossos maiores, em terras do Brasil, sempre sou-
beram praticar e que nunca sossobrou na mais lliguda, na mais tenebrosa 
das noss:as discordias. 

·E' certo que nenhuma dessas senhoras, nenhuma dessas donzellas se lem-
brou de suicidar-se. O su icídio grassa e,m, outras regiões m ais pr<YXimas do 
sitio onde bate o coração do despotismo, m a is no perica rdio, que envolve essa 
víscera hoje preposta â m.'ais op.probr.iosa das funcções governamentaes. 

Eu li, que jorna listas desta Capita l e de S. Paulo tinham conseguido da 
magna nimidade principesca. a graça de ser posta em liberdade a intrepida 
aviadora Anesia Pinheiro Machado, e me lembrei de que, sem n enhum res-
quício de culpabilidade, sem terem sido apontados directa ou indirectamente 
como envolvidos em actos perturbadores da ordem publica se acha m indefi-
nidamente presos o honrado e integro a lmirante Brasil Silvado e o tal l.'ntoso· 
professor Oiticica, á espera ... faç'am a nnos ou celebrem •baptisados gratos á 
família a lguns dos príncipes dessa caricata democracia onde se diz q ue impe-
ra a lei igua l para .todos , por essa fórma. Uns, caprichosamente, arbitraria-
mente detidos indefinida me nte, outros, graciosamente postos em liberdade . E 
tal ponto do territorio nacional existe onde a amnistia, ifuncção privativa tlo 
Congress-o Na-ciona l, foi d e facto concedida por um dos governantes regionaes. 

As forças do coron el H<Jracio de Mattos, forças irregula res do ponto de 
vista ju1•ldioo, organizadas pDr um podiero,so do sertão, recorreu á elo -
quencia da crurabina, descrid·o do vigor das leis, que derrotou em campo aberto 
as forças regulrures que representava m o prestigio da autoridade, que as 
derrotou em luta sangTent a, em que pereceram , de parte a parte, brasileiros, 
dignos como qualquer de nós outros, do amparo das leis em que morre ra1n 
de morte violenta , sacrificados a b'ala e á faca, muitos b rasileiros, constituindo 
taes factos e crimes a serem apreciados n a fórma da lei pela a utoridade com-
petente , .p1·ocessos que só a an:nistia póde sustar e m a nd•a r que f iquem em 
perpetuo s ilencio, amnistia que é faculdade privativa do Congresso Nacional, 
que e ste n ã o ex erceu , porque a exerCeu o Governo da Bahia, entendendo-se 
àe poten cia a poten cia ou m elh or , de sub-potencia a sub-potencia, em uma 
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inte!ligencia entt·e sub-despotas de varlos calibres para que fosse tudo dado 
.como aca,bado, reinando a paz entre amigos, e havendo mais uma sepultura 
no campo santo de alguma aldeia perdida no interior da Bahià . 

.AJqui esta., Sr. Presidente, o -ambiente que a horda constituiu entre nós; 
aqui está o ambiente em que vivemos. 

'l'udo isso, porém, V. Ex. tetá visto e o Senado n:ais particularmeutê com 
-especia l regalo terá r:econhecido, vae cessar', porque utn commercialista illus-
tre vae sentar-se no Supremo Tri·bunal Fed·eraf, para levantar 'a <loutrina . 
.segundo a qual os impoi:tunadores, os impertinentes que entendem ô mandato 
-de Senador como o está entendendo d representante do Amazonas, 1poderão 
ser chà.mados a processo. 

Até lá, S.r. Presidente, até lá, fio que o Senado saberá éumprir o seu 
.">Ul)remo dever cívico. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bmn; nttti-~o bem). 

SESSÃO DE 1 o DE OUTUlBRO 

O Sr. Monlz Sodré: - Sr. Presidente, já se nos abriu azo de, por mui-
tas e muitas vezes, occuparmos a attertção preciosa dos nossos illustres co!" 
legas desta Casa do C'ongresso Nacional, onde, e m obediencia aos imipulsos 
mais íntimos da nossa consciencia e sati&façao aos nossos sentimentos mais 
vivos de justiça, temos trazido o nosso protesto contra essa Série- de actos 
criminosos, hedionda cadeia de desspotismo com que o actua! Governo da Re-
publica argri!hba e constring.e a patria brasileira ... 

0 SR. ANTONIO tMONiz: - Apoiado. . 
O SR. MoNr·z SoDRJÍJ: - ... em todas as suas e:x,pansões de vitalidade, im-

pelllindo-a p ara a · voragem p.rofunda em que ella já se abysmou. 
Esses nossos ]Jrotestos que são o reflexo ou um grito de consciencia n a-

cional hão de .f-igurar nos .Annaes desta Casa, victoriosos, porque, ·concreti-
zando a verdaqe soberana, até !hoje, a~nda, os escassos derensores do Governo 
não conseguiram adduzir contra elles sinão as filig·ranas subtis das evasivas 
estereis que nem servem sequer desse tenue -véo d·a fantasia com que os es-
thetas procuram encobrir a feia reali-dade. · 

Não me pro-pon'ho, neste momento, Srs . .Senadores, a renovar o libello 
accusatorio, enume rando a série de actos monstruosos que cada vez se enri-
.quecem mais com attentados maiores, limitando-me neste momento a ser 
um porta-voz, d·e uma ex;plosão da alma ·angustiada de ·uma das .grandes vi-
ctimas da prepotencia of.ficial. Não venh-o, neste instante, assignalar até onde 
tem de scido a patria brasileira, não venho neste momento referir-me á s 
avala nches de lama que em terríveis catadupas se despen-ham sobre o vasto 
ter,ritorio nacional, em .que se -procura enterrar a civilização brasileira nesse 
lodaçal de torpezas. 

iNão quero mesn~o apurar, nesta hora de grandes angustias, Srs. Sena-
don:is, o que ainda existe en:· nosso paiz que não tenha sido victima da f!a-
_gellação e do aviltamento do governo que nos infelicita e nos degrada. 

Qual é a instituição política, milita,r, j·uridica, social que se te m mantido 
illesa nesse mJaremoto terrível d·a força desenf,reada, nos transbordamentos 
-dos seus desvarios? 

O Congresso da Republica? 
'Mas n ós vemos, Srs. Senadores, assistimos, impassíveis, absolutamente 

1nsensibi!izados, a esse espectaculo terrível de um sitio decretado por um 
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governo para todo o seu quadriennio, em plena e absoluta revelia do Podet· 
Legislativo. Vemos com infinda tristeza que o Congresso se tem despido d e 
todas a:; suas attribuições em h umilhantes de.Jegações fran camen te inconsti-
tucionaes; e ·que, a peza r de estarmüs e·m um regimen presidencial, cuja f u n-
cção maior do Parlamento, <1. que constitue a razão fundamenta] da s ua exis-
tencia, e exactame nte a da votação das le is de meios, não nos tememos de 
votar U ir:. 'Pl'Ojecto de prorogação dessas leis, 'quando a Constituição prescreve 
terminantemente que é dever .pr('{!ipuo e direito intransferível do Legislativo 
a fixação annual da despeza e da receita. 

A prorogaçiio dos o.rçamentos em regimens politicos como o nosso n ão 
jmporta sómente no anÚiuillam'Bnto virtual do Poder Legislativo: é a sua evi-
dente, incontrastavel e real d·issolução. · 

E para que falarmos nos vexames ,por que o iCo·ngresso, exercendo as 
fu ncções so·beranas de poder ·constituinte, vae -solffrendo neste trabalho de re-
forma da let magna do paiz, em perfeita obedien<!ia aos caprichos do Poder 
Executivo, fazendo lembrar a todos nós, com profunda t r isteza, aqmil!as épo-
cas sin istras err: que os escravos eram obrigados, pera nte o latego do senh or, 
a forjar as praprias cadeias que os deviam algemar? 

A cla-sse militar é outra institu ição do paiz que mais tem sido flagellad.a 
pelos vilipendios do Poder. 

Mas que é que 11os resta, Srs. Senadores, disso que se chama de classes 
armadas? A Mari.nha? Mas a Marjnha constitue, h oje, uma simples expres-
são verbal, que apen as nos póde trazer ao espírito r em inescencias de uma 
gloriosa in stituição .que passou. O E xercito? Mas que é que nós vemos? 
O ·Exercito com. a Marinha encarcerado, !}arte delle pelas presumpções ge-
radas nas a!Iucinações do p avor. 

O Exercito, obr igado pelas injuncções da obediencia ao mando dos pre-
potentes, esse ·mesn:o Exercito, que em épocas monarchicas rep~lliu como 
uma affronta a missão de .pr.ender escravos ·fugitivos, e que hoje, sob a che -
!ia de generaes, se presta a essas caçadas humanas, em busca de seu s 
.companheiros de classe e irmãos d e armas, perdidos pelos m attagaes das 
flores tas virgens uo pa1z, como diz o governo, ·em carrreira vertigino·sa e 
plena fuga. 

Porventura o Supremo T ribunal da Repub!ica, organizado como o ante-
]Jaro a todas as exorbitancias dos poderes executivo e legislat ivo, como arbi-
tro supremo em todas as questões, em qu e, veios abusos da ;força se truci-
dam os interesses individuaes do cidadão, porventura o Supremo Tribunal 
t eria se mantido incólume no m•eio dessa avala nche de lôdo que, em ondas 
crescentes, assoberba a nação? 

.Srs . Senadores, n ão .é este o momento opportuno em que se me afigura 
eonveniente discutir a acção do Supremo Tribunal, nesta phase sinistro. que 
atravessamos. Mas ,para que se veja desde já qual tem sido a sua missão 
con:o anteparo dos excessos da força contra os ma is sagrados direitos dos 
nossos cidadãos, bastaria lemb'rar o seu 'ultimo accórdão, que é a recapitula-
ção da série de se·ntenças a nteriores no mesmo sentido, ultimamente pro.feri-
das por aqueUa eg.regia corporação, basta.ria lembrar o ultimo accórdão re-
ferente ao habeas-,corpus solicitado por Mauri.cio · de Lacerda. 

Venho, nest e momento, Srs. Senadores, trazer ao conhecimento do Se-
nado e do pajz o discurso que esse nosso d istinctissimo cidadão, que apezar 
de jO'Ven, con quistou · a golpes de ta.Iento a justa nomeada de um dos mais 
brilhantes tri-bunos de n ossa época; venho tra·zer ao conhecimento do Se-
nad<1 e do pai'z o discurso com que essa victima illustre dá prepotencia offi-
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cial fundamentou a ordem de habeCLS-corpus, perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

Digo, Srs, Senadores, "venh.o trazer ao conhecimento do Senado e do 
paiz", por-que as condescendencias, a benignidade, tantas vezes invocadas 
aqui pelos poucos advogados do .governo, relativamente á censura policial 
durante o sitio, essa benignidade não consentiu que nenhum jornal desta 
Capital publicasse o di-scurso de um <prisioneiro _que, sair..do do calabouço 
official, se apresentava, não em praça publica, para motins revolucionarias, 
mas ia á tri-buna judicmria pleitear pera-nte o mais eg.regio tribunal da su" 
terra a sua Ji.berdade ,physka, conculcada -prepotentemente pelas iras tru-
culentas do governo actual. E' este o discu-rso do Sr. Mauricio de Lacerda. 

o SR. MIGU1EIL DE CARVALHO: .-Quem é .que assegura que esse ê o discurso 
proferido no Supremo Tribunal? V. Ex.? 

o SR. MoNiz SoDRÉ: - Eu affirmo a V . . Ex. e si não basta a V. Ex. 
esta affirrnativa ..• 

O SR. MIGUEL -DE O.ARVALHo: - Basta-n:e a affirmativa de V. Ex. de que 
o discurso -que vae ler é o .que foi .proferido no Supremo T ribunal. 

O SR. MoNiz SoDRÉ: -Agradeço a V. Ex. Mas si, não o satisfizesse essa 
minha affirmativa, eu aconselharia urna syondi-cancia perante o Supremo Tri-
bunal, afiln de verificar por que ê que esse discurso .não se acha a ut-henti-
cado pelo honrado p-residente . 

. O .SR. ANToNio Mo·Niz: - O discurso foi tachygraphado. 
O SR. MONiz So·DRÉ: - O discu1·so foi tachyographado, mas a prepotencia 

da censura opoli-cial não consente que o discurso seja publieado nos orgãos da 
imprensa desta Capital e ainda o Governo obtem da condescendencia - o 
que é mais grave e eu não queria denunciar á nação, mas o faço em ·home-
nagem ao honrado collega - ainda obtem da condeseendencia do presidente 
do Supremo Tribunal, que lhe não fosse dado o visto necessario. 

O SR. BUENÇ> BRANDÃO: - A independencia do presidente do Supremo 
Tribunal está muito acima da alffirmação de V. Ex. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - Eu ·não sei, Sr. Presidente, o que ê que o meu 
honrado collega entende por "está muito acima". 

O SR. BUENo BRANDÃo: -A independencia do Supremo Tribunal não se 
suibordinaria ás injuncções de .quem quer que <fosse. 

O SR. 'MoNiz .SoDRÉ: - Não sei si a sua independencia está acima, ou 
abaixo da minha affirmação, mas asseguro que essa independencia do hon· 
rado preside nte não ê i·gual á do humilde orador, que ora falia, porque, ao 
passo que •S. Ex., com a sua independencia acima daquellas que comba-
terr: o governo, não quiz dar, conforme informações que recebi, o seu visto ao 
discurso do Sr. Mauricio de Lacerd:a, impedindo assim a sua publicação ... 

O SR. .BUENo BRANDÃO: - O presidente do Supremo Tribunal não cede 
a imposição de quem .quer que seja. 

O SR. MoNrz SoDRÉ: - ... o orador tem a energiBc moral necessaria 
para, enfrentando todos os tropeços, faeilitar a plena divulgação deste dis-
curso, com os meios legaes de que pôde dispor. Vou ler o discurso proferido-
pelo .Sr. Mauricio de Lacerda. 

O SR. BuENo BRAN-DÃo: - Quem dirige a .Secretaria do Sup-remo Tri-
bunal ê o presidente do T-ri-bunal, que tem imprensa propria para a publica-
ção dos debates. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHo: - A a uthenticidade ê a ffirmada pelo honrado 
collega . 

O SR. Momz SoDRÉ (lendo): 
"O Sr. Mauricio de Lacerda: - Srs. Ministros, estou numa si-
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tuação muito original. Preso, ha 15 n:ezes, sem inter.rogatorio, sem 
referenda, s equer como testemunha ou infj)'rmante em qualquer dos 
processsos oriundos da revolução de .São Paulo ou das tentativas de 
movim·entos subsequentes noutros pontos do Brasil, a autoridade, que, 
com tanto carinho me réSguarda de qualquer coparticipação, porque 
teme o espírito de revolta de que me julga possuído neste momento, 
vem allegar, depois de ter restituído â. liberdade homens politicos, 
como eu, jornalistts, corr:o eu, cujos ideaes d·e ordem social são, tal-
vez, mais avançados do que os meus, •qu e eu só resto preso em vü·-
tude <las medidas decorrentes do sitio, por conveniencia de ordem 
publka e em defesa da segurança das instituições brasileiras . 

!Mas a autorid:ade, que isso acaba de informar ao Tribunal, dei-
xou-se perder, por sua propria informação, em• que, num boleio de 
phrases, sem um facto nem um a rticu l:ado concreto, nerr. uma prova, 
nem um inicio transluz a verdade . ·Sabe o Tribunal onde? Quando 
diz .que a victima está em relativa custodia, que está quasi em• liber-
o.ade esse perigoso individuo, cuja pessoa faz tremer as instituições 
da demo·cracia que ella defende. 

Si é "Telativa a custodia", a vktin:a póde communicar-se coo1 
o m eio exterior. Si se póde communicar e não tem abusado da com-
municabilidade para conspirar, si em nenhum dos inqueritos , antes 
como depois dessa "cu sto dia", a.pparece envolvid·o o seu nome, que 
é que decorre dessa inforn:ação? 

E' que a autoridacte, mesmo por presumpção, quando os factos 
não •bastassem, nada tem a a llegar que justifique o seu · acto . Com 
effeito, a pro•pria re.ferencia do Governo, declarando que eu estou 
em "relativa custodia" e, portanto, que tenho liberdade para conspi-
rar mas não con spirei, não só a ntes e durante, mas ainda depois da;; 
revoluções; que me mantém preso com relativa libeTdade e, por-
tanto, com capacidade para prejudicar a ordem publica e não pre-
jud•iquei, é ou não urr:a demonstração de se tratar de um capricho 
da força, que, swbendo n ada ter a temer, só não solta por appetite 
de prender? ,E ' isso ou não um desforço contra um velho e incan-
savel adversario da situação dominante, a quem não se conseguiu 
reduzir á obedienci·a n em â. ad!hesão, como não se conseguirâ., depois 
das seducções de h ontem, com a brutalidade de hoje? 

Como se vê, Srs. Ministros, é devéras original a minha situação. 
E' bem a situação referida nas "Saudades da terra", pelo chronls ta 
do arohipelago portuguez, Gaspar Fructuoso. Estou como, na il:ha 
de São Miguel, os s eus habitantes a •que os primeiros povoados da 
ilha fizeram justiça, tão lin:.pa e tão segura, como aquella de que sou 
a lvo peLas mãos dos creados do Infante D. !Henrique, que a distri-
buíam. Como "al!ego defesa" se 1ne diz: p<render-te, entorca1·-te, e 
ao depois ti1·ar-te inqui.ric1'ones . .. 

Fundamentei a m·inha petição, Srs. Ministros, em: 
lo, ter sido illegal a minha prisão antes do sitio, ou mesmo le-

gitimada pela decretação ulterior deste ; ser o qu e ora a mantém 
um acto inconstltucio.nal; 

2", essa inconstitucionalidade, que não defend·o agora, por con-
veniencia pessoal, mas ergui no Parlamento em favor dos proprios 
subditos do Estado 'inimigo, é manifesta em uma a utorização e a uto-
rização prorogada por cima do Legislativo; 

3", estar "preso" e não "detido " ha mais de um ann o, sem cui-
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lJa, sem p!·ocesso, sem mquirição, sem indicio nem prova, não po-
dendo reclamar a liberdad·e sobre a prescripção da verdadeira pena 
que me é impost-1. pelo Executivo, que prende, julga e condemna, 
no m eu caso, como se tivesse as velhas funcções do absolutismo. 

Não se póde chamar detenção á reclusão in communicavel em 
un: cubiculo de um presídio, sendo is to uma verdadeira pTisão. Ahi 
estive por m ais de m ez, em um cubiculo que é uma ·cama com uma 
latrina ou uma latrina -co-rr< uma cama - como quizerem - até que, 
devido a isto, cahindo graverr..ente enfermo a pós peripeeias que a 
seu tempo torna rei conhecidas, fui removido de ambulancia para o 
Hospital da Brigada. Ahi, sempre incommunicavel, me vi a braços 
com a morte, depois de uma intervenção cirurgi·ca, pelo conhecido 
accidente de uma agulha que m e -pa-rtiram no b-raço, e só, depois de 
duas vezes á morte, logrei sahir a lta noite para a IC'asa de Saude 
S. Sebastião, onde, en:bora sem a sentinella á vista, -que no hospital 
fitava, moribundo, quasi con tinuei incommunicavel, depois de ope-

rado, em estado gravíssimo. Essa incommunicabiliG.ade durou mais 
de anno, só se tendo abrandado ba tres mezes, quando meu pae, des-
enganado da j ustiça ao •fill! o preso, desceu a buscar-l-he, antes de 
partir para sempre em um ultimo beijo, o an:argo consolo de um 
ultimo adeus, e só a quebrar am com sabidas, os m eus detentores, 
para actos f unebres ou de morte - in articulo 1nort~s - afim de que 
enterrasse eu os meus affectos, os meus mortos queridos ! 

U)e seus tun:ulos volvi á custodia relativa em cujo s ilencio, com 
as Jagrimas da orphandade, cont inuo até aqui chorando tambem o 
infortunio de minha patn a . 

Minha prisão foi ta lvez a de maio-r rigor, po t'que só devendo não 
ser degredadiO ao facto de estar entre a vida e a morte, padeci tra-
tamentos que me iam sepultando e dos quaes trago· no braço as 
cicatri~s profundas. E a isso se pretend·e c·hamar uma detenção 
preventiva! 

'Só dahi em dea nte, após todos estes incidentes e accidentes é 
que entr ei em relc.tfva mtsiodia, depois de s ubmettido ao odioso re-
gimen penitenciaria e a medievaes tratamentos phys1cos . E m·esmo 
sob as maiores dores, n:oraes e corporaes, nem uma vez, dentro da 
r elativa prisão em qu e estou, a a utoridade pô-d•e envolver-me, ella 
nada benevolente commigo em seus processos crimes. 

Eis o que alleguei em minha vetição, e, agora, proseguindo, digo 
que estou preso sem prova ; porém, n:esmo que o tivesse com ·prova, 
n ão acha o Tribunal que já ha um excessso de tempo em minha 
•prisão, calculada sobre a base .da pena a que es taria suj eito, em caso 
de ·condemnação, desde que essa base é a da pena minim·a? 

Allega a autoridade que eu n ã.o posso te r hab{'!as-corpus porque 
estou preso, embora sem culpa descripta, sou preso por su speição e 
por conveniencia da ordem imb!ica, pe.Ja segurança das benemeritas 
instituições vigentes . Mas ha con veniencia de ordem publica? Onde 
a perturbação actual? Ha suspeição sobre o paciente? Onde o inicio ou 
a prova, onde o facto ? Em que elerr_entos, pois, se baseou a autori-
dade si no inquerito do passado esta'do de sitio- me u nome não fi -
gurou, s i no do presente n ã o conseguiram que figurasse · e si as duas 
revoluções se ligam, entretanto? 

E stá presente o Sr. Ministro Geminiano da Franca, que era o 
chefe de policia e m e interrogou e me deu liberdade por não ter, en tão, 
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encontrado sabre mim, sequer, indícios de culpa; recusou ·mesmo um 
testemunho falso, que se fez contra a minha pe~>soa e não me arrolou 
entre os indiciados, continuei livre e veiu a nova revolução, e nella 
não m ·e encontro. Qual a presumpção a estabelecer-se;? 

Agora que não ha nem testemunho falso, n em inquirição, não se 
me dá liberdade? Estou je>gaão, esquecido por ahi. Eu não sou mais 
um· cidadão brasileiro, oou uma coisa do Poder !Publico ! 

Outro motivo de minha petição ê a paridade de situação minha e 
de outros j·á libertos . Não soltou o Poder Executivo todos os meus 
companheiros de coacção, os meus irmãos de cubJculos? SoJtou. Não 
soltou os principae.s presos, depois de processados Por •haver inter-
vindo nesses movime ntos? .Soltou. porque, pois, essa medida pes-
soalissima contra o cidadão Mauricio de Lace!'àa? Por .que sómente 
elle ê consi-derado uma ameaça ás instituições brasileiras? Pelas suas 
idêas? P ela.s suas a t titudes·? IE' então o crime de opinião que se res-
taura? E' então, o a:dversario que se prende? 

Eu acho realmente, senhores, que o Governo, na sua informação, 
exaggerou minha situação e s ó lhe poderia ficar grato por me apre-
sentar ao Tribunal como heroe á força, como· um super-agitador, um 
p erigo publico ne-ste paiz de opinião enfesada e anemica. 

O .que o Exercito não pode, o que a Marinha não pode, o que nin-
.guem pôde até agora conseguir, - pode um advogado, pode um sim-
p les paisano, um misE·ro civil, um homem, que nem soube entrar na 
revolução de julho para, ao menos, como o Poder lhe e~á suggerindo, 
com as suas vinganças, ser preso com cuLpa, ser ferido em combate, 
e morrer com-batendo, em Jogar de ter sido -preso em paz, ferido 
na prisão e quasi morto do ferimento, sem combate e s·em luta! Como 
que o Governo ensina que o ri sco ê o mesmo entre s er preso innocente 
e ser preso sem comiba.te, pois fui preso, ferido, e quasi morto se1n 
combater. (R·iso.) 

''Só resolv i pedir a liberdade agora, depois de meus companheiros 
1iVTes, tendo-me collocado as autoridades, assim, na situação em qu~ 
me encontro, na verdadeira obrigação morai de requerer o habeas-
cofp1LS. 'De certo não o requerer ia, ainda a ssim, se não fosse a emer-
gencia da eleição, em que sou candidato, e que minha prisão pó'de 
annullar. 

üJir-se-ha que na eleição o eleitor tem liberdade. Mas· a eleição 
consta de duas figuraS! : o eleitor e o candidato; e não só o primeiro 
deve Rer livre. Si s e nega a liberdade ao candida to para pleitear, como 
poderá este fis.cali!Zar es-sa eleição? Está ou não n ullo um pleito dessa 
ordem? Concorrem ou não, a.s s:im, as medidas policiaes para a sub-
versão da ordem constituída, para demolição de um poder constituído 
m u nicipal, em que eu quero ser parte, poder oriundo do suf.fragio, 
que é a base de toda a legalidade, creando _a confusã.o no município, 
base, tambem, da legalidade federal, e negando a soberania do voto 
ctue assim a.nnu!la o S'eU resultado? 

Portanto, minha situação de pessoa e política, sem poder pleitear 
m inha ·eleição, vae annullar o plei:to, e, annullando esse pleito, vae 
annullar a soberania popular, e annulla dà esta, va e perturbar a orden'l 
e a lei! 

Dir-se-ha: -" 'Ma.s o pruciente está em r e-lativa libe rdade, ;póde pra-
ticar esses actos." 

l\fas par a o paciente, que ê um homem, graças a Deus, pobre, que 
nunca pôde conciliar seu dever politlco com o· gran,geio de pecu·nia, 
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-que esteve na Casa de Saude á custa de seu ·pae e amigos, a quem 
não pôde onerar acima das ;forças de sua pobre2a honesta, e que tem 
de sahir por esse motivo d es·sa Casa de Saude, no fim do me~. para a 
prisão, ê possivel que nessa posição, continue em "relativa custodia"? 

Não ê po·s.sivel! o Governo diria logo que eu estava con.spira ndo 
com os meus fiscaes e até esses· viriam para a cadeia. 

!1\:hi est!â, senhores juizes, a situação jurídica e de lfacto do pacien-
te; deante della e dea nte das informações do poder publico, de que só 
estou preso pelo s itio., terei de ve>ltar ao Tribunal, pedindo q-ue, no 
dia em que se suspender o estado de sitio, naquellas v inte e quatro 
.horas para a e leição·, eu seja solto. 

Finalmente, diz-se, até, ·que e u melhorei de saude e meLhorei ainda 
mais porque, preso, evitaram que eu me envolvesse .nessas desordens! 

•Isto ,faz lembrar a ursa Atta Trolu, de H e nry R eine, que num 
beij.o a sua ursinha, arranco,u-lhe urna orelha com os dentes . E' como 
.se m e dissessem: Sim senhor! "seu" Mauricio de ·L acerda . Não o 
prendessemos -nós a você, que quasi foi morto na cadeia, estaria met-
·tldo em bôa! . . . (Risos.) 

!Resta, senhores, a situação em que ficamos collocados, eu e o 
poder publico, meu car-cereiro. O Tribunal, .na preliminar, i-rá dizer: 
"Caso de -sitio" . A Cesar o que ê de Cesar: entregue-se G preso a 
quem o custodia. A justiça nada tem que ver com isto" . E lavará 
as mãos como Pilatos. E' onde eu quero chegar, e o·nde chegarei 
haje . 

Fique o Governo com a victoria judicial, !ique o Governo com a 
<these jurídica . A mim me basta, p ara as .campanhas do pensamento, 
para o exemplo ao nosso povo, _que nos cum•pre dar, corno homem 
publico, .collocar o Governo nesta situação: na situação -moral de con-
fessar que detem, co-ritin(la a deter um he>mem contra o qua-l nada 
allegou, nada tem a allegar, contra o qual nada sabe allegar, que 
contin1ía a mantel-.o detido, em nome d e odios pessoaes unicamente . 

Fique, portante>, o .poder publico com a sua victorla; eu ';fico. com 
a minha, em tel-o arrastado á baTra do Tribuna l, para esta confissão 
do seu arbi•trio e do seu cap.richo. 

O Governe> foi obriga do, a vir confessar que me detem ha quinze 
mezes, sendo doze, incommunicavel, e só me deu permissão para sahlr, 
vara enterrar meus mortos, sem motivos. 'Bou pelas informações, um 
conto sem palawas. Estou aqui preso, porque estou. E basta. Ahi 
têm o.s senhores ministros como o Governo se colloca, e como eu m e 
colloco. 

Cada um com o seu triumpho !' 
Eu .com o lucro moral desse .contra,ste e o j urldico, em que ba-

searei meu novo pedido pa·ra a liberdade -no dia do pleito,, e o poder, 
com o poder de prender, desde que a justiça não póde reparar as in-
justiças de> sitio. 

A phase que a geração actua.J !Contemipla é decisiva pa ra os desti-
nos nacionaes. Nella, a rrancando o porvir do seu passado, poder-se-hia 
contTapôr ás correntes dominantes do alto, que proclamam imb leues 
.libertas o ·fo rtalecimento até ao absurdo da autoridade, o velho grito 
l!bertario, de .ha um seculo, paxtido da gar-ganta estrangulada do mar-
tyr: Libertas quas sera tamen! ·' 

.A.-o g•rito pontifício q·ue ora lança l]ielas altas serranias azues o 
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detento,r alli do poder publico; mudo no catre das prisões ou esque-
cido no fundo do cubkulo, minha alma illumi.nada de esperança 'Va" 
i'(>ni! e de crença intemera ta no <futuro do Brasil, prefere â. ressequida 
va·ra do poder, apoiar-se ao ramo que o sa·crificio de tàrutos e a dôr 
<fecunda de todos, <farão reviçar nos dias que espero para o meu paiz, 
sempre livre, e para o pOlVo, sempre digno" . (Termina a leittLra.) 

·Srs. Senadores, Mauricio de Lacerda a ccentuou que estâ. sendo punido 
pelo crime de intenção, pelo crime 'de opinião. O Supremo Tribunal negou-
lhe a ordem impetrada, em dO:us il'undamentos, con1forme constam do voto dv 
s eu illustre relator, aliás um grande jurista, encanecido no estudo das ques-
tões jurídicas. 

O primeiro desses <fundamentos, é .que o !Poder Executivo te m o direito, 
a faculdade de de,cretar O sitio 1)ara todo O tempo em que ·fUnccionar O Con-
gresso; o segundo se esteia na ail'firmativa de que o Governo pôde, na exe-
cução dessa medida, prender a rbitrariamente qualquer cidadão, que !.he pa-
reça peri.goso á. ordem .publica. 

Não venho, Srs. Senadores, <liscutü· neste momento, estas duas theses, 
mas quero neste instante acc.entuar que a primeira, a da constitucionalidade 
de um sitio indefinido e por todo Periodo em que funcciona o Congresso, o 
relator do accórdão rupoiou-se na opinião de IC'arlos M'axlmi!iano. 

Mas o Sr. Carlos Maximiliano nos seus excellentes commentarios· á 
Constituição da Republica póde ser invocauo como uma autoridade contra 
a sentença ora em .questão, porque o i!lustre constitucionalista declara expres-
samente que é obrigação constitucional do Executivo, quando decretado o 
s itio, ·na ausencia do Congresso, pa1·a o período em .que elle deva funccio-
nar, é obrigação do Executivo subrr.etter á immediata delilberação do [..egis-
lativo a approvação dessa medi{la excepcio.nal. Se não o fizer, o sitio ficará 
por isso <le todo inconstitucional. 

O segundo fundamento é baseado em uma sente11ça dada. pelo ministro 
Barrada.s, a primeira sobre o .caso em. nosso ·paiz, e que .foi flagellada .pela 
critica de todos os constitucionalistas da nossa patria, e logo depois an-
nullada ·por uma· acção 1·egular .que ·contra ella intentára o Sr. ·Ruy Barbosa, 
sentença que, contra todos os ,princípios geraes de direito, chegava ao extremo 
absurdo de affirmar .que o sitio esten<le os seus effeitos após a sua sus-
pensão, sentença que mais nenhum jurista em nossa época poderia invocar, 
senão para Uvnçar ·sobre ella o anathema da sua condemnação. Todavia, 
quero accentua r que, m esmo, esta sentença não póde ser invocada corr:o justi-
.fi<'ativa do accórdão em ·questão, ·pois de accõrdo mesmo com a opinião ele 
Bar.radas, externada em uma série de artigos que escrevera em• sua defesa, 
r espondendo á jus·ta increpação do .Sr. Ruy Barbosa, de accõrdo com a 
opinião de :S~rradas, o habea.s-cDr1J7.tS devia ter sido concedido, pois elle affir-
mou que no estado de sitio o Governo nunca poderia fazer prisões injustas. 
Poderia fazer prisões illegaes, ·no sentid.o de poder :prender qualquer cida-
dão sem ser em flagrante ou mediante um despacho judicial; mas contra as 
prisões injustas, indefinidas, ahi estava o remedio heroico de habeas- co'I'1J7.1S" . 

Vou lêr, na sua expressão .textual, as pala vras de Barra das: 
"O estado de sitio, sem duvida, não autoriza prisõe" injustas. Si o 

Presidente demora 3. sujeição elos pacientes a seus juize,;, o ha,beas-
C01'pt~s é o remcd!io heroico". 

Os que quizerem v.erifica.r a authenticldade dessa citação e ainda a s opi-
niões de Bat·radas sobre o assumpto poderão recorrer aos seus artigos es-
eriptos em resposta á série daquelles que foram publicados pelo Sr. Ruy 
Barbosa, e que se acham no volun1e ·6° elos Doc·unJ,ent_os Par~cvme11tm·es, :;o-
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bre o estado de sitio. Sr. Presidente, bastaria uma unica consideração para 
mostrar a i njustiça desse accordãD, de que está sendo victirr..a o Sr. Mauricio 
de Lacerda. Entre todas as miserias da política nacional, onde se tem affir-
mado a legitimidade do sitio preventivo, do sitio- clandestino, do sitio por an-
tecipação, dD sitio por delegação, do sitio com effeitos que se extendem até 
após a sua .extincçã.o, nunca ninguem sustentou a constitucionalidade de um 
sitio retroactivo, de ·. um sitio dentro do qual pudessem ser consideradas legi-
timas as pr isões que forem feitas antes da sua decretação. O Sr. Mauricio 
de Lacerda foi preso nas vespera.s do dia em que o Co·ngresso decretava o 
estado de sitio. Eu pergunto: quem é que poderá., affrontando todo 0 sizo 
communc, ultrajando todo o senso mora l, assegurar que é legitima uma pri-
são effectuada em virtude de um si tio que ainda não existia no momento em 
que ella se deu? (Pausa). 

Sr. Presidente, e u vou concluir. Esse caso do Sr. Mauricio de Lacerda, 
em que se prende um ·homem por 115 mezes, sem, ·como elle affirma, ten~a 
surgido o seu nome em un~ depoimento, em uma confissão, em uma decla-
ração, mesmo naquellas obtidas nos antros sinistros dos carceres policlaes, 
o-nde se executam todas as torturas da inquisição , esse caso de. Mauricio de 
Lacerda, ;pu:eso apenas por ·crime, não de opinião, não de intenção, mas por 
crime de supposta intenção, por isso que a intenção não foi demonstrada, 
esse caso faz-me lembrar, Sr. Presidente, aque!les pro.cessos tragicos de que a 
historia, por vezes, nos dá exemplo e que se L11spiram horror ás almas bem 
formadas, servem para aquelles que praticarr.. o crime, ar-rastados peh ty-
rannia fatal do .seu organismo, de estímulos a novas atrocidades. 

Em Roma, Sr. Presidente, no tempo de Tiberio, se instaurou um pro-
cesRo a Cremutio .Cordo, ;pela publicação de uns Anma-es, em linguagem que os 
aduladores da 'época julgaram -constituía crime de lesa-mwgestade. Levado ao 
tribunal, ·que era o Senado do lmpe rio •Romano, Cordo pronunciou esta l>hra~e 
em sua defesa, que pôde ser repetida por -Mauricio de Lacerda: 

"Vejo, padres conscriptos, que se accusarr.. as 1ninha!; palavras, 
prova evidente elE\ que as minhas acções são innocentes." 

E adeante: 
"As cartas de Antonio, os discursos de B1·uto, conteem muitas 

Injurias, ai-nda que falsas, bem cru eis cor1tra Augusto; e os versos de 
Bi'baculo e de tCatulo estão cheio de invectivas -contra os cesare':, 
mas o divino Julio e o divino Augusto soffreram tudo isto, e não 
fizeram C"aso; e n'io sei em <1'1·~ brilharam mais (chamo a attençã-J 
do Scna d•J), ~i ·c,m grandeza d'alma ou si com prudencia e juizo ; 
porque os ditos que se desr)rP.Z8-m .por s i mesmo, se veen~ a e,;;que-
ce.r, mas si delles nos vingamos, mostramus que os merecíamos. " 

E 'l'acito, commentando a decisão fil1al, dada pelos juizes de Cosso·, que 
o condernnaram, porque ante o Areopago estava a figura sinistra de Ti-
berio - e com este trecho do grande historia dor encerraréi as minhas des-
pretenciosas consideraçôel' ·- d,iz: 

"Os padres decidiran1 que os seus livros fossem queimados pelos 
edi!es; apeza.r disso se conservaram escondidos, e pelo tempo adeante 
se vieram a fazer publicas. ID', pois, bem para fazer ·rir a estulticia 
ou a estu!}idez daquelles que se persuadem de ter IJ<lder bastante 
para, com as suas proscripções de um mom•ento, agr-ilhoar a voz de 
todos os seculos! Antes a fazem m ais forte e mais sonora· porque 
quanto mais opprimem os talentos, maior gloria -com isso 1'h€·l' prE-
param. E' o que tem acontecido a os reis estrangeiros e a quantos 



-575 -

t eem seguido o seu exemplo; cobrlram -se de infa.mia e fi~'eram ln-:-
mortaes os perseguidos " . (M·uito bem.; '»tt~ito bem) . 

SIDSSAO DE 7 DE NOvíiDMBRO 

O Sr. Antonio Moniz: -Sr . Presidente , em sessões anteriores, os nosso ~ 
emi"nentes co!lega.s, .Srs . Ba rbosa ·L ima e .:Moni~ Sodré tiveram ensejo .de ler 
varlos documentos referentBs á prisão do brilhante parlamentar, :Sr . Mau r icio. 
de L acerda, docum•êntos esses firmados p or S. Ex . 

Fa.zendo-o.s inserir nos Anna.es do Senado, aquelles il!ustres Sen'ld:Jres 
não tiveram en: vista unicam en te presta.r uma homena gem ao illustre ·bra-
sileiro, que .ha cerca de dDus annos se acha detido n as prisões do Esta do, 
mas tambem presta1· um serv iço a o histor!ador, munlnd·O-o do·s elementos 
indispensaveis para que, com precisão, possa, no mome nto opportuno, fazer 
o estudo desta noit:<7 tenebrosa em que ha perto de tres annos está imbuído· 
o pa iz. 

Entre esses documentos, figura o discurso tpro.ferido pelo Sr. Mauricio 
de Lacerda, quando, pera nte o Supremo Tribuna l Federal, impetrou uma or-
dem de ihabeas-corp1~s para. s i proprio. 

Con:o s·abe o Senado, esse lVa,beas- co1·pus f oi nega do . Mas, ])ar a que 
não fique ·constando unicamente dos nossos Anm.ae·8 tt. petlçao não att.en 
dlda, e, no futuro, não se possa suppor que o seu indeferimento foi una nime, 
venho dar conhecimento ao Senado dos f undamentos dos t.res votos diver-
gentes. 

Sr. Preside-nte, assisti á sessão do 'l'ribunal em que foi julgado aquelle 
importante f eito . Ouvi toda a fundamentação do voto do en~inente relator, o 
notavel jur is ta, St·. Bento de Faria. Devo dizer a V. Ex. e o faço com 
pezar, que ·não !oi agradavel a impressão que produziu no meu es];}il'ito o 
discurso proferido po.r S. Ex . Aliás, isso era natural, attenta a ingra tidão· 
da causa de que se tornára defen sor. 

Eu poderia , ·Sr. P residente, reproduzir de me rnoria os u.rgume11tos em 
que se baseou S . E x . pa ra não conced er a ordem irr.petrada. Prefiro, porém, 
servir -me da synt•hese feita pelo O Pai.z de 8 de outu'bro, não sómente porque 
se tra ta de um oi·gão inteiramente ins uspeito á situação, mas ainda porque, 
varias· vezes, tenho lido nas suas columnas artigos importante s d.o egrrg(o 
commentador do nosso Codigo Commercia l, trazendo sua a.ssignatura. 

Foram esses os a r gumentos em que se baseou S. Ex . pat·a nã,o atten-
der ao justo pedid-o do Sr . Ma uricio de Lacerda: "1 o a legitimida de do a c to do 
Poder Execu tivo, :prorogando o estad.o de sitio na a u sencia do Congresso, ou 
melhor, no interregno de su a s re uniões; 2° , a legitin:idade das prisões qu., de-
termina, por medida de precaução eü1 beneficio da ordem publica, desde que 
não segregue os cidadão~. por motivos pol!ticos, em carceres des tinados a 
réos de crimes communs ; 3", .a caracter d e prevenção a ntes que de repressão 
que tem a mtdida". 

Sr. Preside-nte, poderia analy.sar cada um <Lestes postulados. Mas, como 
pretendo d'azel-o qua ndo t iver de discutir a proposta da revisão constitu-
cional, si a maioria consentir na ·collaboração da minor ia, deixarei para 
aquella occasião. iNo m·omento, limitar-me-hei a ler 3.'3 opiniões de illustres 
membros do Supremo T'ribunal em sentido contrario, combatendo a falsa 
doutrina esposada :pelo illustre jurista . 

Antes disso, p orém, Sr . Pre~idente, lem'bra re i que ·S . Ex. se baseou 
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principalmente em opinião exte1·nM!a por Barradas, esquecendo-se de que no 
assumpto muito temos evoluído, bem como que, mesmo naquella época, o 
notavel jurü;consulto foi muito com·batido, J>lincipalmente pelo Sr. Ruy Bar-
bosa a quem muito cabem as glorias da interpretação li.beral e democratica 
dada aos dispositivos, consta ntes da Constituição d e 24 de Fevereiro, relati-
vamente a o habeas-co1·p1ts e ao estado do sitio. 

No seu primeiro postulado o illustre Sr. Bento de !Faria conside ra le-
gitimo o actD do Poder Executivo prorogando o estado de s itio, na a u sen cia do 
Congresso, ou melhor, no inter.regno de suas sessões. 

ImpugnandD essa doutl·!na assim se exte rnou o eminente Sr. Ministro 
Hermenegildo de Barros, uma das glorias da magistratura brasileira, quando 
discutiu o habea.s-corp1lis, em favDr do S.r. Leite Oiticica. Diz S. Ex.: 

" Allega tambem o paciente que é inconstitucional a pro rogação 
do estado de sitio pelo Poder ·Exe cutivo, até o dia 31 de dezembro deste 
anno, e dahl a lllegalidade da prisão em que continua. 

A competencia para decretar o sitio é do Congresso e tambem 
do Poder Executivo, mas sómente . quando o Congresso não estiver 
reunido. Ora, si é possível admittir-se que o •Poder Executivo tem 
competencia para decretar o sitio, na ausencia do Congresso, por 
tempo correspondente não só a essa ausencia, como ainda a todo o 
periodo do f unccionamento do Congresso, a consequencia é que ficarã 
annullada a attribuição deste, que não terá, jámais occasião de a 
exercer. 

O argumento não tem a força que lhe emprestam os que o in-
voca.m. 

De facto, a Constituição dá .competencia ao Congresso para ap -
provar ou suspender o sitio, que o Poder Executivo tenha declarado 
na ausencia do mesmo Congresso, (art. 34, n. 21), não porque lhe 
reconheça o uso dessa medid'a excepcional durante lo período de 
funccionamento do Congresso, m'as precisamente porque a Constitui-
ção qui:z assegurar ao Congresso a preeminencia da declaração de 
uma medida que só secundariamente compete ao Poder Executivo 
(arts . 48, n . lú, 34, n. ~1 c 80 § lo). 

Sobrevindo oaggressão estrangeira ou commoção intestina n a au-
sencia do Congresso, o Poder Executivo -clecl•a rará o sitio pelo tempo 
que julgar convcni-!}nte contanto que não · se prolongue a lém do dia 
·3 de maio, que é a data constitucionalmente fixada para a r eunião 
do rC'ongresso (art. 17). E' •poss ivel, porém, que o Congresso não 
se reuna no dia ·3 de m•aio, por falta de numero ou por algum outro 
motivo. E -como o paiz não pôde ficar a ibraços com a desordem, 
o Pode.r Executivo prorogará o s itio pelo tempo indispensavelmente 
necessario, ou até o dia em que , por presu.mpção .razoavel, o Con-
gresso se r eunirá . •Supponha-se que a prorogação tenha sido decre-
ta da até o dia 1'3- de maio, mas que o Congresso se reuniu a 10, 
Neste caso, o Presidente da R:epublica levará o sitio e as medidas 
de excepção que houverem sido tomadas, ao conhecimento do Con-
gresso, i?nntecliatantentc, sem demora, no mesmD dia da reunião, pot·-
que o § 3", dD art. 80, diz: " Logo qu.a se reuna o Congresso, o Presi-
dente da R.epublica lhe r elatará, motivando-as, as medidas de excepção 
que houvessem sid otomad:as". 

O Congresso ou approvará o sitio e elle continua rã. a té o dia · 13, 
IJ)Oden do dahi em dean te ser novame nte decretado, mas s6mente .pelo 
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Congresso, ou desappr-ovará o sitio e elle ficará, desde logo sus-
penso. 

Note-se que a 'Constituição nãQ fala sõmente em suspender o 
sitio, mas em approvar ou suspender com a signiflcacão que lhe 
estou dando, porque }Jóde acontecer que o sitio tenha terminado na 
ausencia do Congresso, ·de modo que, reunido este, não teria de appro-

var as medidas de excepção que tivessem sido tomadas . 
Esta é a intelligencia que lealmente dou raos textos da Consti-

tuição . Não fosse elle admissivel e c-hegariam os â. consequencia de 
que o .Poder Executivo .passaria a exercer, elle só, uma attribuição 
que compete tambem, e principalmente, ao Poder Legislativo. Bas-
taria que o Poder Executivo, nas proximidades da reunião do Con-
gresso, ~prorogasse o sitio já existente até o ultimo dia do funccio-
namento do Congresso. 

E' justamente a que está acontecendo . Progorando o sitio até 31 
de dezembro e mostrando assim pelo :Poder ·Legislativo um desapreço 
que a , gente estál. vendo, .'-o iPoder Executivo. revela !desapreço maior por 
aquelle. ·poder, dexando até hoje, 2·5 de maio, de lhe relatar as me-
didas de excepção, quando era obrigado a fazel-o immediatamente; 
Jog-o que se reuniu •. a 3 de maio, o ·Poder ·Legislativo." 

Vê, portanto, V. Ex . ·conto destruido fica o primeiro fundamento do voto 
do Sr. Bento de Faria. 

Vejamos o segundo fundamento: 
"A legitimidade da detenção detei'minada por medida de presum-

pção em beneficio da ordem publica, dado que não segregue um 
cidadão .por motivo politico em carcere destinado não sómente aos 
ré<Js de crime ·com·mum. " 

Da·hi se deprehende que, na opinião do notavel commentador do nosso 
Codigo Commercial, o Poder .Executivo gosa. de uma attri'buição sem limite 
na vigencia do estado de sitio com relação ãs .prisões. Acha S. Ex. que o 
Priisidente da Republica póde, de accô1~o com as nossas instituições, conser-
var presos por tempo indeterminado cidadãos brasileiros ou estrangeiros sem 
ao menos inquiril-os, sem que contra os mesmos exista o menor resquicio de 
prova de connivencj.a ·na perturbação da ordem, que motive a decretação da-
quella medida. 

Não ha duvida, Sr. Presidente, que o ·Poder Executivo na vigencia do 
estado de sitio póde d'eter indivíduos se m culpa formada, .com dispensa das 
!ormalidwdes pro.cessu.alisticas. Mas isso não quer dizer q.ue esse poder che-
gue ao ponto de sererr., pelos agentes do Poder Executivo, detidos cidadfws 
por tempo indeterminado, por mezes e até por annos, sem que contra \õ'lles 
exista nem simples suspeição de ter contribuido para a perturbação da paz. 

iPreso o individuo na vigeneia do estado de sitio, o primeiro dever da rru-
toridade executiva é submettel-o a interrogatorio; é verificar si effectiva-
mente existe motivo que determine essa prisão. 

Mas si no inqueritQ ·havido chegar-se á eonclusão de que motivo algum 
prevalece para que se o prive da liberdade, o Governo deve irr.mediatamente 
relaxar a prisão; e si não o fizer a esse individuo cabe a fak:mldade de re-
correr ao Poder Judi-ciario, para reintegrar o seu direito. 

Sr. Presidente, si apreciarmos o que se tem passado em o nosso paiz, 
depois da proclamação da Repub.Jica, havemos de ver, que não obstante o 
sitio ter sido üecretado por .quasi todos os nossos Presidentes, essa form'a-
lidade só deixou de ser obedecida na vigencia do a.ctual quatriennio. 

Alnda ha pouco fui informado que um cidadão, que exerceu as funcções 
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de Chete de [Policia nesta !Capital , declará ra que jáma is üonse·rvára em custo-
dia, na vigencla do sitio, nenhum dos seus concidadãos, sem que o hüuvesse 
interrogado a respeito e verificado que >havia provas da sua criminalidade. 

V. Ex. sa,be, .Sr . . Presidente, que o Sr. Mauricio de ·L acerda, preso, na 
vespera da decretação do estado de sitio, até o presente momento, 11ão foi ou-
vido por nenhuma autoridade poJi;)ial! 

Mas, Sr. ·Presidente, contra esse fundamento do illustre R ela tor da pe-
tição de habeas-oorp~ts a que n:e venho r eferindo existeri1 opiniões contra-
rias .no seio do proprio Tribunal. Lerei ainda ao Senado os segui·ntes conceitos 
einittidos .pelo notavel ·Ministro, cujo nom e ha pouco citei, o Sr . Hermene-
gi!do de Barros: 

"Por que m otivo se tem entendido que o P-oder Judicia rio não 
póde soltar por habeas-corP'ItS os que tiverem sido presos em virtude 
do estado de sitio, ainda que esses presos não tenham tido :partici-
pação a lguma nos ac-ontecimentos que determinaram a d·ee:·otaçãG 
daquelle estado? 

Porque, responde-se, duTante o estado de sitio, o Poder Exe-
c utivo só não poderá ordenar ·a de tenção em Jogar destinad o aos r éos 
de crimes communs, n em o dester ro para Jogar es s ituados fó ra do 
territorio nacional, conforrr:e dispõe o a rt. •80, § 2°, da Constituição . 

Mas a disposição citada é r estrictiva . Aliás, é a propria disposi-
ção que o declara. expressamente: "Este (o [Poder Executivo) rlurante-
o es tad-o de sitio .r est?·ingin·-se- l•a, nas medidas de repressão contra 
as pess.oas, a impôr: 1°, a detenção em Jogar não destinado aos réos 
de crimes ;)Ommuns; 2o, o desterro para outros sitias do territorio 
nacional". De modo que o Tribuna] consWera ampliativa ·Uma dis-
posição insophismavellr.ent.e restr ictiva . 

A Constituição declara ao (}ovet·no: podeis decretar o estado <!e 
sitio, no caso de commoção intestina e correndo a ·patria lmminente 
perigo; mas, o'bservae, o vosso J}Oder é restricto, porque, durante ó 
estado de sitio, deveis limitar-vos á deten ção e ao desterro, it;so 
mesmo em determinados lagares, contra os autores d a commoção in-
tes tina . 

::.\ias o Governo inverte a proposição e, em vez de suspender a. 
garantia c-onstitucional da livre locom oção do preso político no ter-
ritorio nacional, entende qw~ póde ir além e decretar a suspensão de 
todas as .garantias cons titucionaes, até contra quem não tenha to-
rr:ado parte na commoção intestina justificativa do estado de sitio . 

Concedendo-se, para argumentar, dizem os sustentado-res dessa 
doutrina, que o Poder Executivo não possa, durante o estado de sitio, 
prender arbitrariamente, seja quem fôr e pelo tempo que quizer, só 
o Congresso, accrescentam , poderá ;)On·hecer dos abusos commettidos, 
durante a quelle estado, ·porque só a elle t erá o Presidente da R e-
pu:IJHca -de relatm· as medidas de excepção, que hou~verem !'oi do toma-
das (art. 80, §§ 3° e 4"). O motivo dessa disposição é o seguinte: 

A decretação .do estado de sitio compete principalmente, ou em 
regra, ao Poder l.Jegislativo e .só por excepção, ou suPPleti'Vam elüe, ao 
iPoder Executivo, quando o Legislativo não estiver reunido. Medida de 
excepção, e que só excepcion alm·ente póde ser ton:'ada pelo P oder· 
Executivo, n a a usen;)ia do !Congresso, manda a Constituição que a 
este, logo que se r euna, o Presidente da ·Republica dê ·Conhecimento 
do sitio que decretou, para que o ·congresso o approve, ou desappro-
ve. (Constituição, art. 80, §§ 1• e 3°; art. 48, n . 1'5 combinado com 
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art. 34, n. 21) . Só para ess.e fim, para que o CongTesso appro ve ou 
suspenda o sitio, de modo que fique perfeitamente garantida a sua 
primordial attribuição na. decretação da medida extraordinaria e vio-
le nta, é que a Constituição manda que ella seja submettida ao· co-
nhecimento do Congresso, e nunca para retirar do Poder Judiciario 
a ifuncção ·constitucional, de conhecer dos abusos praUcados pelo Po-
·der Executivo durante o estado de s itio, ou em outra qualquer oc-
casião . 

Si assin1 fosse, a app.rovação pelo Congresso das medidas de ex-
cepção, que o Executivo houvesse tomado durante o estado de sitio, 
obstaria a que o Poder Judiciario pudesse conhecer das acções ~le in-
den:nização .que •OS prejudicados intentassem•, dos .abusos, emfim, 
que o Executivo tivesse praticado. A essa conclusão, porém, creio eu, 
ninguem ainda se aventurou. 

Si .pelo facto de serem sujeitas ao <:onhecime·ntü do CongTesso 
as medidas de excepção tomadas pelo Poder Executivo, dura nte o es-
tado· de sitio, estivesse o ·Poder Judiciario impedido de conceder ha-
beas-cor[Yws a •Cidadãos presDs illegalmente, iniquame nte, revoltante-
mente, durante o mesmo estado, e ntão seria forçoso concluir que a 
Constituição da Republica estaria em antagonismo, com ella propria, 
quando diz que "dar-se-ha o habeG·s-•corpus sempre que o individuo 
so.ffrer, ou se achar em in:minente 1perigo de soffrer, v iolen cia ou 
eoacção por illegalidade o abuso do poder", 1:ão constituintlo o es-
tado de sitio uma excepção a essa regra" . 

Aliás, Sr. Presidente, eu poderia incidentemente lembrar ao Senado que 
dessa opinião é tam'bem o illustre ·sr. Preside11te da Republica. Tanto Sua 
Ex . pensa que o Poder Judieiario tem competencia para conhecer do habeas-
C01'1J1~8 a prisões il!egalmente feitas durante o estado de sitio que, na proposta 
de revisão co·nstitucional, que por todos os meios S . Ex., quer impor á Na-
çãc, figura um dispositivo determinando que, na vigencia do estado de si-
rio, o Poder Judiciario não pôde tomar cunhecin:ento de acto algum praUcado 
p€!0 Poder Executivo. 

Opportunamente, quando tiver de discutir a referida ,proposta, demons-
trarei o absurdo desta medida, que tl'a:o como consequen cia o anniquilamento 
das lil;oerdades publicas e individuaes . 

Desde o momento em que ao Poder Judiciario não fôr dada a competen -
cia de conhecer de medidas arbitrarias praticadas na vigencia du estado ele 
sitio, tão condemnado pelo direito moderno e que vae sendo banido das co·nsti-
tuições que se r emodela m, o r egimen democratico estará banido do Brasil e 
implantada a mais ferrenr.a dictadura. 

Rigorosamente, Sr. Presidente, essa medida. está comprehendida nas res-
i ricções impostas pela nossa Constituiçfto ao Congresso Nacional, quando tra-
i a da revisão constitu cional. 

Como sabe V. lillx. , Sr . Presidente, todas as constituições modernas ad-
m•ittem a reforma dos seus textos , mas todas ellas tomam medidas acaute-
latorias, afim de que não haja exageros nem precipitações nessas alterações. 
Por isso, muito avisadamente o legislador de 1891; adnoittindo a possibilidade 
da revisão constitlwimcal, instituiu restricções, isto é, declarou expressa-
mente quaes os assumptos que não podem ser objecto de revisão. 

Ora, Sr. Presidente, uma reforma constitucional que contenha no seu 
contexto um dispositivo que attent e ·flagrantemente contra as !iberda,des pu-
blicas e i·ndividuaes, contra os principias basicos da dem.ocracia, vae de en-
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contro -V. Ex. ha de concordar - ao que prescreve o art. 90 da nossa lei 
fundamental. 

O terceiro fundamento apresentado pelo Sr. Bento de Faria para negar 
o habeas-conJus impetrado pelo notavel parlamentar, que iiurante varias le-
gislaturas tanto abrilhantou os .A.nnaes da Camara dos Deputados, é o se-
guinte: 

"O caracter de prevenção, antes que de repressão, que tem a pro-
videncia excepcional e transitaria da suspensão de garantias" . 

E' urr.a idéa, Sr. Presidente, que não se .pôde considerar pacifica entre 
nós, porque entre os nossos commentadores ha um que admitte o sitio com o 
caracter preventivo, além de que essa t em sido a doutrina acceita pelo Con-
gresso Nacional. Mas a verdade, Sr. Presidente, é que os escriptores mo-
dernos de Direito Publico são, na sua grande generalidade, uniformes em 
reconhecer que o estado de sitio .não é medida preventiva, mas repressiva. 

Em apoio dessa opinião lembrarei neste momento a O>poinião do mais aca-
tado dos nossos co=entadores, o Sr. João Banbalho, que no seu excel-
lente livro, a toda hora invocado, por aquelles que querem dar uma inter-
pretação exacta e fiel ao nosso texto constitucional, não admitte o sitio pre-
ventivo. 

Mas, Sr. ~residente, como já disse, o meu fim presenteme·nte não é 
discutir esses assumptos; é deixar, ao lado da petição de Mauricio de IJa-
cerda, justificando a inconstitucionalidade da sua prisão, as opiniões favo-
raveis .que teve no Supremo Tribunal Federal. E' verdade, como sabe o Se-
nado, que o Tribunal negou o habeas-corpus impetrado . Mas essa sua deci-
são não foi unanime. Tres de seus illustres Ministros divergiram do voto do 
Relator, acceito pela maioria. Estes Ministros ;foram os Srs. Leoni Ramns, 
Guimarães Natal e Hern:enegildo de Barros. O eminente Sr. Leoni Ramos 
limitou-se a declarar que votava pelo habeas- corptts, porque reputava in-
constitucional a prisão do Sr. Mauricio de Lacerda, desde que ella tinha ~ido 
effectuada antes iia decretação do sitio. O Sr. Ministro Guimarães Natal foi 
mais explicito. Leu perante o Tribunal o seguinte voto que peço permissão 
a V. Ex., como uma homenagem aos princípios Uberaes e democraticos e á 
verdadeira interpretação do nosso Codigo fundamental, que S. Ex. t em de-
fendido com o maior denodo e briJ.hantismv, para inserir nos .A.nnaes desta 
Casa do Poder Legislativo. 

Diz .S. Ex.: 
"Si, desde o primeiro ihabeas-corpus referido por um hun:ilde 

operaria, por infelicidade sua colhido n as m a:nas das diligencias po-
Iiciaes do sitio, e que me coube relata r, não viess~ eu sustentando que 
essa medida excepcion al n ão investe 0 Executivo da faculdade discri-

cionaria so'bre a · liberdade de todos os cidadãos, rr:as apenas das in-
dispensaveis, expressas na Constituição e sobre a dos rebeldes para 
dominar-lhes a rebeldia, quando esta o surprehenda desapparel.hado 
e emquanto se apparelha, si não viesse desde então sustentando este 
concerto sobre o sitio, teria de me render á mais evidente das evi-
dencias em que ·as inqualificaveis e deshumanas violenclas soffrldas 
ha mais de 1•5 mezes pelo .paciente, preso mesmo antes de decretado o 
sitio e preso conservado até hoje, sem ·que o n:ais leve indicio de par-
tictpação na revolta de 5 de julho de 119123 houvesse justificado a me-
dida repressiva contra elle, teria de me render á evidencia da erro-
nia à e tal 1nterpretação do sitio. 

Propagandista das ex.cellencias do regimen republicano na ga-
rantia das liberdades publicas, Deputado á Constituinte, que votou 
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a mais liberal das constituições, longe estava eu de esperar que, 
após mais de 30 annos de pratica da s •novas instituições, viessem 
ecoar neste recinto as queixas, de constrangimento il!egfl.l, que todos 
os dias ouvimos, e que partem: ora dos que jazem em carceres 'ha 
longos mezes, ·ha mais de um anno muitos delles, sem que os rr:es-
mos fossem conduzidos deante de alguma autoridade e por esta in-
terrogados, sem que tenham os seus nomes referidos nos !.nqueritos 
policiaes, ou mencfo,nados nas denuncias, o que constituiu prova 
:Provada .de innocencia, ora dos que, processados e p ronunciados 
em crimes afiança veis, são conservados em pnsao contra o 
dispositivo expresso do art. n, § 14, da IC'Q.nstituição, ora dos que, de-. 
vido á conservação inco.nstitucional do sitio de medida excepcional 
que é, em rr:edida ordinaria da preservação da ordem, já imprimiram 
o maximo da pena ·correspondente ao crime que lhes é imputado. 

O ,paciente, depois de .haver narrado todos os soffrimentos que 
padeceu nos diversos presídios e enfermarias, por onde passou, alle -
ga na sua vetição: 

"Preso como é notorio, .ha 15. m ezes, sem ter s ido jámais interro-
gado, denunciado ou referido em qualquer dos inqueritos por pro· 
cessos que por ahi pullulam, o paciente já cumpriu uma pena vio-
lenta e não p6de siquer lançar mão - dada a ini!eterrr:inação do. 
delicto - do calculo da pena para se valer ·do recurso judkial do 
seu cumprimento preventivo (caso do commanda nte Casti!hos). 

Aecresce que o estado de sitio em vi.g•or, emanado de uma de-
legação inconstitucional, não J)óde legitimar a prisão . antes da de -
cretação do sitio v otado pelo Congresso . Mas, ainda que o legit i· 
masse contra aquella d outrina , que o paciente v em sustentando des-
de 1914, ·no paiz, e manteve mesmo .para os .inimigos externos em 
191-7, não se poderia transforn:a r em simples detenção ou prisão, 
sem fundamento na Constituição, que só falia da primeira; na lel 
que exige culpa para a segunda; na suspeição que pede medida em 
qualquer dos casos ; na conveniencia publica que J)ede factos em 
seu apoio, sa lv o se a lei e a Constituição, a suspeição e a conveni-en cia 
ficam ao ar.bitrio e ao talento sem limites das a utoridade s executi-
va::; do sitio". 

Ora, Sr . Presidente, abste r-se o Tribunal de conhecer de taes a!l ega -
ções e de amparm· os cidadãos contra t a es arbitra riedades e v!oleneias, ~ 

confessar a fallencia do regimen na defesa das liberdades P·Ublicas. e essa 
confissão, não posso fazer eu, que vejo nos t extos claros e expressos da Cons-
tituição a impossi'bilidade legal do arbítrio do Executivo mesmo no esta d•J 
ele sitio. 

Portanto, defiro o pedido do pa ciente 'Pa ra que seja posto em liberda de : , 
1 •, iporque reputo inconstituciona l o sitlo ; 
2•, 'POrque ainda que constitucional f osse, illega] seria a pr isã o do 

p aciente, s em siquer indícios de culpa . " 
iC'orr:o vê, Sr. Presidente, nesse voto o ·Sr. Ministro Guimarães Nata l syn-

thetizou brilhantemente toda a doutrina da Constituiçã o de ·24 de feve re ir o-
sobre o . delicadíssimo assumpto. 

O terceiro voto divergente foi o do Sr. Ministro Hermenegildo de 'Bar-
r os, "que concedeu a ordem sob o fundamento de que o E xecutivo _n ã o tew 
a rbítrio pa ra prender indefinidamente, co.nfirmando assim os seus vo tos an r.e-
r iores , expressos nos ca sos de habeas-cm·p1u; en1J ~avor dos Srs. E dmundo 
Bittencourt , Oiticica e a lmira n te Silvado, e por nã o ·haver justa causa" . 
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Sr. Presidente, creio ter satisfeito o motivo que determinou a ntinha pr ... 
::;ença neste rnon:ento na tribuna. 'l'odavia não term inarei sem fazer um,; 
ligeira o·bservagão sobre o que a ctualmente vem o-ccorrendo no ·nosso paiz, 
com r elação á in be1·pretação, á applicação e até á ·creação de principias jurí-
dicos . 

Na vigen cia do a<;tua l Governo, Sr. P1·esidente, no actual per iodo gover-
namenta l, tem-se observado verdadeira luxuria no descaso, no abandon o, na 
inversão dos mais respeitaveis e respeitados princ-ip ios jurídicos e das mai" 
sfts doutrinas, a lgumas já consideradas pacificas desde os tem<pos ·d<:>B ro -
manos. 

Assim ê que para a j ustificativa dos absurdos comrnettidos '))elo go-
verno que nos está degradando, aos nosso.s olhos e aos olhos dos estrangei-
ros, já se sustentou da tribuna parlamentar e até da judiciaria, que a lei 
p6de origtnar antes da sua publicação no D·i.wrio O!fioi.a~, ,pri-ncipalmente 
a. de decretação do estado ele sitio, que para uma lei f ederal ter força C<Jercl-
tiva em um Estado, b asta que sua em enta, transmittida por telegram-
ma, tenha sido alli divu!gU~da; q ue o estado ele sitio produz effeitos 
antes da publicação do decreto que o estabelece e que abrange actos com-
m•ettidos a nteriormente á su a decretação, inteiramente estranhos aos m oti-
vos que determinaram a instituição daquella medida; que arbit raria é o 
Poder Executivo na vigenr.ia do sitio; que um dü;positiv0 do R Bgimento da 
Oamara ou do Senado prevalec€ contra a Constituição; que os ·e! feitos do 
sitio n,ão se limitam, quanto as pessoas á detenção em logar não destinado 
a ·presos comn:uns ê a C.Bportação para outro-s .pontos do te rritorio nacional ; 
que para ser decretado o estaclo de s itio em um Estado ê sufficiente que o 
seu governador o peça allega.ndo receio de que ·haja leva-ntamento po•pular ou 
porque a o-rdem foi perturbada em um outro Estado; q u e a intenrenção da 
União nos Estados, no interregno parlamentar, sem autorização do Con-
gresso, ê mBio idon€o de resolver casas de duplicata de poderes locaes . 

Poderia, Sr. Presidente, citar outras anomalias que veem sen do s usten-
tadas, para justificar os actos arbitrarias praticados p€10 actual Governo da 
Republica. Mas n ão quero .por mais tempo ca.nça.r a paciencia do Senado. 
V ou concluir fazendo votos muito sinceros para que o .Sena<lo, consciente de 
sua importante missão constitu cional, nessa discussão já da revisão consti-
tucional, a ja <i e m aneira que não mm·eça o m1athema do paiz . 

Apezar de todo -o meu scepticismo, Sr. Presidente, ainda te nho a ingenui-
dade de acredita r que o Sen ado da R epublica não dará o seu assentimento 
para que seja levada a . effeito a caprichosa revisão con stitucional que á 
consciencia do povo brasileiro quBr impôr o Sr. Pt·esidente da Republica. 
(Muito be?n; 1n1~ito bem,). 
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A CARTA INJURIOSA POR ISIDORO DIAS LOPES 

A carta de João Francisco 

Aos officlaes e praças do Exercito e da Armada que, aos milhares, est§.o 
sendo martyrisados nos calabouços do governo; aos me'lllbros da sociedade 
civli l, .representada por todas as classes, desde as liberaes até ás proJetarias, 
enxovalhados, des terrados e mesmo clandestinamente assassinados em lobre-
gas prisões;· aos Deputados· e Senadores, legitimas representantes das aspira-
ções populares, que, imperterritos, se batem pela causa da orevolução; ás fa -
mili~ vossas e nossas que soffrem, moral e materialmente, com o soffrimen-
to e a ausencia de seus Cihefes queridos; a vós todos que de longe, cheios dfr 
fé, nos estimulaes com o vosso concurso moral ou material, com os vossos 
applausos ou com as vossas sympathias- é que eu, em respeitosa homenagem 
me dirijo e é com o pensamento somente em vós que escrevo esta rapida, 
summaria e tosca 

EXPOSIÇÃO 

João Francisco mandou publicar no jo!'nal mals ·berna rdista do Rio que, 
a 9 de Julho do anno passado, eu desertei em São Paulo e fui apresentar-me 
ao Governo, só não estando agora na "Hospedaria de Immigra ntes", .porque, 
no mesmo momento, o .governo tam·bem havia fugido. Diz, ainda, ter eu, por 
isso, pe.rdido a clOnfiança de meus companheiros, pelo .que, a maio?·ia das-
t?·opas (quando e onde?) pretendeu expulsar-me de sua frente, ao q1c,e elle se 
oppoz . Accrescenta que fugi, pela segunda vez, reinci.dindo, com a aggravante 
de te1· semeado o panico, ?W meio dos heroicos cletenso?·es de Jg'IJ)(J,ssú. Os gry-
phos e parentheses acima são meus. 

O simples fa cto de, a té a 'hora em que ·escrevo, occupar eu a posição de 
chefe de todos que ainda não abandonaram a revolução, é a.rgumento bastante 
para. dar um tiro na questão. Entretanto, apez.o'lr de não necessitar defender-
me perante o.s meus compan'heiros, é preciso que eu falle com factos e do-
cumentos, porque, ao longe, quem não conhecer João IF1rancisco pôde explorar 
o caso, como o está fazendo a imprensa do governo, apezar de conhecei-o. E' 
preciso tambem revelar o ignobil motivo Por que tal carta foi publicada na 
"A Noticia". Muitos companheiros, dos mais conspicuos, me escrevem e me 
pedem para não responder, allegando uns, q ue elle está demente. outros, que 
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seria honrai-o, Incorporando-o a historia da revolução . Eu tenho razões para 
pensa,r que esses companheiros estão em erro, e tenho a c10nvicção de que a 
carta de João Francisco não é só, como elles julgam, o .producto da demencia, 
da megalomania, da ignora.ncia e da sarna chronica ele exhi'bição. Esse do-
cumento é, sobre tudo, um escuso negocdo, muito premeditado, só aguardando 
opportunidade para effectiva r ealização; é o parto do connubio da demencia 
com o scrdido interesse do lucro pecuniario, visando ganhar as bôas graças 
e gorgetas consequentes dos governos da União e do Rio Grande do Sul. 

Affrontemos essa podridão e raciocinemos . 
.O primeiro repugnante crime de que sou accusado foi perpetrado qucttro 

dias, atJencts, após o movinnento, quando São Paulo e o B~·asil inteiro i.gnara-
vam quem era o chefe , desconheci do até da qttasi totctlidacle da tropa etn 
armas. Si seu nome era descon•hecido da propria tropa, si não havia então len-
da algn?na ao redo•· ele seus feitos - que melhor occaSiião, não para expulsar 
mas para fuzilar o <lesertor, covarde e trahidor? Qu·e convenienc!a, .para a 
r evolução, po.dei·ia have.r em conservar esse chefe perigoso, indigno e crimino-
so, cumulando-o ainda e cada vez mais de prestigio, autoridade e ·honras? IDe-
J)ois, o .proprio João Francisco, de 9 de Jttlho de 19·24 Mé Ab?'il deste anno, 
manteve co,rres.pondencia particular cómmigo, par cartas e telegrammas, cor-
r espondencia €ssa eord.::·al, amistosa e até bajulatoria, como adeante se vera. 

Sua ultima carta, c~e 7 de Ab1·H deste anno, ?7tttito amistosa, foi escripta 
dez dias depois do re~:ez rle Catandttvas, e eu a inda me achava em Iguassú!.. 
Porque, e'ntão, após quasi um anno, esse repentino accesso de raiva contra· 
mim? Eu vi, cla1'Cvmente nisto, a razão, e .vou dal-a, como · demonstração de 
minha these: João Francisco agiu por sordidos interesses pecuniarios. O 
maior revez militar da revolução, até 'hoje, foi a quéda de Catanduvas. que, 
re•almente, atordoou a muita gente bôa. João Franc·isco q u e, já ha mais de 
meio ~nno, andava zigzagueando e peregriii.ando pelas fronteiras estrangeiras 
-do tRio Grande, pelo Paraguay, Concordia e Buenos Aires, a cata ele negoclos 
- julgou tudo perdido, cle·n de reclea, mais uma vez, ao sett qnat-ungo, e riro-
{).urou tirar proventos de nossa desgraça que julgou irremediavel, e recompor 
sua precaria situação financeira. · 

E como lhe era necessario uma d€SCtllpa, un1a ponte para passar, cheio ae 
zelo .pba.risaico pela revolução social (?), atira-se repentinamente contra mim 
tentando desprestigiar a ~·evolução na pessôa do chefe militar. E em vez de 
mandar-me a carta directamente, ou de citar-me perante os companheiros, 
para accusar-me, - o que não conviria aas seus baixos designios - provoca 
o escandalo e manda zntblical-a, co·rn o inde/ec'tivel 7'etretto, no jo?'?tal mais 
be1·nanlista do Rio! E isto com a n egra aggravante ele tê r a certeza de que eu 
J'Jada, lá, poderia tentar para rebater o golpe traiçoeiro, nem faria ouvir a 
minha voz - porque o governo não o consentiria, assin:. con1o não permitt!u 
a publicação da carta qu·e escrevi ao Dr. Azevedo Lima, apezar de lida na 
-Qamara dos Deputa.dos . 

Depois, o que sempre tem apavorado ao governo, mantendo-o em cheque 
permanente perante a con scõencia publica e o estrangeiro, forçado -o ao chro-
nico wtado de sitio e obrigando-o a uma tremenda canwan.ha de silencio e 
.censura ao redor de nós - não é somente a força militar e o poder bellico da 
revolução, mas, principalmente, a onda crescente de sympabhias e applausos 
·das po.pulações brasileiras á nossa acção . Todos o sa•bem, quaesquer que sejam 
os meritos reaes dos revolucionarios da "iDivisão São Paulo", o facto positivo 
<! que, .pelo Brasil a fôra, são elles respeitados, admirados, queridos, endeusa-
dos mesmo . Lendas bellissimas cn·earam-se ao redor de quasi todos elles, em-
prestando-se-lhes, assim, uma força incontrastavel, que actúa em favor da 
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revolução, com o poder formidavel da fé religiosa no seio do .povo. Como ê 
natural, ao chefe militar de tão abnegados .patriotas, devedam ser attribuidas 
todas as virtudes civicas, politkas e militares - phenomeno commum a éPO-
cas semelhantes a a.ctual. 

Pois bem, foi esse prestigio, essa aureola, essa força incommensurave! --·· 
um poderoso imponderavel das guerras - que a insania do infeliz autor da 
carta pensou destruir, infaman do a revolução na pessoa do seu ohefe militar! 
Sim, porqu e si o chefe é esse desertor, covarde e t·rahidor - que não serão os 
commandad<Js que o sustentam? E tudo isto feito, caiculadamente, lá ao longb, 
fóra do theatro das operações , exactamente onde se paga para diffamar a r .... 
volução e onde os revoluciona-rios não têm hnprensa para fazer ouvir sua vóz! 
Feli=ente, a carta está assignada e todos percebem que ella não é mais do 
que um cartão de visitas ao governo da União, pedindo misericordia e ... gor-
geta. Do mesmo modo, o final da uarta é mai;;; expressivo cartão de visi tas, 
com o mesmo intuito ignobil, ao Dr . Borges de Medeiros, quando declara que 
RENUNCIA SUA COLL.A.!BORAÇÃO NA GUERRA F.RJA.TRICIDA DO NOS'80 
CARO RIO GRANDE DO 6U•L. Mas neste final da carta >ha algo de mar!! 
fmmoral: João Francisco faz jús ao premio que o governo promette, pelos jor-
naes do Rio, aos delatores dos companheiros de conspiração! E claro: qual 
é a guerra do R io Grande a que elle nega sua colla-boração? A de 19.23 e a do 
anno passado que já terminaram? Não, elle denuncia claramente que é a uma 
outra que se prepara .. . 

J.\l[ostremos, agora, com alguns fac•tos e documentos, como já o demonstra-
mos p or logi.cos i·aciocinios, que o ataqu e repentino não obedeceu aos m oveis ex-
pressos na carta, nem mesmo ao odio pessoal, mas a desígnios indecorosu~ . 

João Francisco, m u ito gostos·amente, serviu sob minhas ordens, dando-me 
exuberantes provas ele corclealidade, respeito, amizade, ele enthusiasmo por 
mim e ele adulação, até 7 de Abril deste anno, dez dias cl-epoi s (lo 1·evez de Ca-
tanclttvas e nove mezes após me1t 1Javo?·oso prirnei1·o arirne. Ainda em São 
Paulo, após a retirada ela Capital, o promovi a general e elle, em pom·poso 
telegramma da retaguarda, me agradece desvanecülo. Lo.go em seguida, j!l 
elle no Porto Quinze, vem ao meu Quartel General pleitear, com grande instan-
cia, como testemunhou o Capitão Holl, o commando da expe<:lição a Guahyra, 
que eu devera ter dado ao General Mesquita. Datada de 30 de Outubro de 
19r24 - quatro mezes depois do meu crime de deserção, covardia e trahição _ .. 
tenho o documento que diz is to: "Reunidos em Iguassú os otticiaes generaes " 
ele outras patentes, que prepararam e levaram a effeito o movimento que e:>.. · 
plodiu em São Paulo, considerando... (seguem-se honrosissimos conceitos a 
minha pessoa e conducta) resolvem accla.mar em seu nome e no da tropa o 
Snr. General Isidoro Dias Lo·pes, Mare-chal. . . " -Está assi.gnado po.r todos o~ 
chefes, fazendo-.o em primeiro lugar, 1JO?' si e tJela 2• B?'igacla - o dito João 
Francisco. Na mesma data, nas mesmissimas condições e assigncuio po1· todo11, 
inch&sive J oão F?·ancisco, ha ou t ro documento, em mãos do eminen t.;> Dr. Ass1s 
Brasil, conceden do-me mai.o~·es e mais significativas honras. As pro.prias N e -
denciaes, que elle p ublica, provam que elle seguia, gostosamente, servindo ao 
chefe desertor, covarde e trahidO'l·. Essas crwenciaes eram par-a que elle, 1t 
frente de tropas, invadisse o Rio Gramde, donde se escapou, sem nunca lnva-. 
dir, nem dar noticias suas, fi c.ando, a té hoje, no estrangeiro. Em 1.0 d e De-
zembro - cinco mezes depois que eu já devia ter sido fuzilado por crime de 
deserção e trahição- em carta que m e escreve, assim se exprime: "Meu ca1·o 
Marechal. . . (e assigna) Seu camarada e amigo grato - João Francisco···. 
Os .gryphos são meus. 

Em 31 de Janeiro deste anno - seis mezes depois do negro e infamante 
crime que m e attribue - João Francisco, já ha muito homisiado no estran-
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geiro, em carta particular, ass-im se me dirige: "Met~ caTo Maroohal! Que 
Deus contin ue a vos amparar .. . " O homem, nesta carta, vae a lém das rala~ 
da cordealidade e attinge a o enthusiasmo, pois esquece que é uma carta 
eommum que m e escreve e t ermina, burlesca e ·bajulatoriamente, assim: "Viva 
a columna "São Paulo" ! Viva o Marech a l Isidoro! Viva a Revolução! Abraço::. 
do camarada e amigo João Francisco". Por occasião de minhas corut'erencias 
oom o deputado Simplialo, so'bre a pacificação, João Francisco me telegrapfrJ.a-
va: "Comquanto nã o possa dar opinião por desconhecer condiÇÕes proposta::., 
todavia renovo AO MEU QUERIDO CHEFE me-us p1·otestos de confiança e so-
ZidaTiedade . Agna1·dando onlens o saí~do corn 1·espeito, consiàer·ação e affecto." 
Aqui sou querido chefe! Finalmente, a 7 de Abril deste anno - dez dias w., .. 
pois elo 1·evez de Catandt~vas - e nove mezes depois elo meu primeiTo 
C?·ime, diz-me elle, em carta: - " P Tezaelo Chefe Senhor Marechal Isid~

ro. - O General Netto, por elle e po1· -ntitm,, vae vos visita, e apresentar 
os nossos votos p e.Ja vossa felividade ·pessoal. . . " Os gryphos todos são meus. 
Eis a;]li está o homem. ~· só louco? Pôde haver duvida de que o ataqu e trai-
çoeiro foi só .para ba.ndear-se e arranjar a vida, quando julgou que nossa der-
rota era Lrremediavel? E para não transcrever s6mente o que é delle e ~m 
nada me honra, vou trazer para aqui mais um documento que mostra como 
11e1·di a confiatnça dos co?npanheiTos; eil-o: " . . . attendendo a unidade de vistas 
é a solidariedade· no sacrificio que sem11re ercist·i?·am entTe o co1n-ntando e os 
conVJnanclados das forças revolucionarias, resolvem: ·conferir ao Exmo. Sr. 
Mare~hal Isidoro Dias Lopes, 11lenos e illi?nitados pode1·es pa ra tratar da paci-

' ficação, no momento que julgar opportuno. Aproveitam o ensejo para reaffir-
mar ao seu Eminente Chefe a sua mais completa solidariedade" . Este do-
cumento está assignado por: General padilha-Commandante ela Divisão; Ge-
neral Miguel Costa, Commandante da 1" Brigada; Tte. Cel. Mendes Teixeira, 
Chefe elo E. il\1[.; Tte. Cel. Estillac L eal, Commandante da 12.• Brigada; Major 
Nelson de Mello, commandante do 4.• B. C .: Tte. Cel. Juarez Tavora , Chefe 
de E. M. da 1" Brigada; .. Major Tolentino, Commandante do Grupo de Caça-

·dores; Major Coriolano de Almeida, Adjuncto elo E . M . da .1• Brigada; Cas-
tro Afil.hado, Capitão Comma ndante do 1.• B. C . ; Deusdedit Loyola, Com-
m a ndante de ffi. . C. D.; Capitão F elinto Müller, Chefe do E. IM . da 2• Briga-
da; Capitão Djalma Dutra, Chefe da 3.• Secção do E. l\1.; Capitão iRicardo 
Holl, por si, pelo Major França Albuquerque e demais officiaes da Guarnição 
de Guahyra. 

Eu poderia terminar aqui, mas q u ero fazer uma concessão ao infeliz ac-
cusador, admittindo, para argumentar, que elle, ha longos 1nezes retirado de 
Iguassú, foi informado de minilia segttnda ft~ga, smneando o 1Janico no meio dos 
heroicos defenso?·es ele Iguass{t,. Ante:S de tudo é preciso que todos saibam 

· ·qu~ o revez de Catanduvas deu-se a 2·9 ele Ma1·ço e eu desembarquei em I guassú, 
de volta de Posadas, onde poderia ter ficado, a 2 de Abril. Em vez de sahir, 
cheguei . Entrei em ligação logo e logo com o General Padi1ha e General MI-
guel Costa. Ainda no mesmo dia f iz descer um emissario a Posadas, 0 Dr. 
Mauro Machado, com instrucções para os Capitães Simas Enéas e Waldomiro 
Rosa, tendentes a resolver os casos que se poderiam dar, em tão critica emer-
gencia . No dia seguinte, se me não engano em horas, outro emissario, 0 infa-
tigavel e competen te Capitão Holl , com grande sacrifício pela falta de trans-
l)or tes e communicações, era mandado por mim, já de combinação com Miguel 
Costa, tentar o r estabelecimento da situação de Gua hyra que, precipitada e 
er·radamente, havia sido evacuada. Depois, ch ega a "Henjamin ", a inda sem 
sua tro·pa, o novo CHIDVALIER DE L'ESPERANICE (cognome de Hoche) -
o bravo Coronel Prestes que levantou os nossos cora ções; logo depois chegou 
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:a indon1ita columna do Sul, qtte me permittit~ a 1·eorganisação da Divisão re-
volucionaria; depois, as conferencias em que ficou resolvido o que se iria 
fazer; depois . . . que fallem a;quelles que ainda hoje se batem em Matto Grosso 
·e Goyaz. 

T endo pedido exoneração o General Padi1ha e insistido muito em obter-a, 
-attendi-o e nomeei, para substituil-o no Commando da 1.• Divisão, ao General 
Miguel Costa, ficando no commando do destacamento Sul Rio Grandense o 
Coronel Prestes e no do destacamento Paulista o Tte. Cel. Elstillac Leal, de .. 
pois substituido pelo '!'te. Cel. Juarez Tavora. Eis a prova: "Boletim N. 1 
'<ia 1.• .Divisão. . . Passagem de Commando. Em vista da ·exoneração do Ge-
neral Padilha, o chefe supremo das forças revolucionarias Marechal LSidoro 
Dias Lopes convidou-me para commandar as torças 1·estantes da "Divisão São 
Pa·ulo " addicionadas -da valorosc& colt&mna do Coronel P1·estes. Em vista da 
.o1·dem que recebi do nosso chefe suprenw, orde'l'Yl, qtte muito me honra, e sen-
.sibilisado .com a gentileza do gesto do Coronel Prestes, assumi o oomman-
do . .. " Contem, este Boletim, outros assumptos como promoções, organisaçáo 

. completa dos destacamE·ntos, etc., etc. Está assignado pelo General Miguel 
Costa . 

Já. de Santa H ele na, a 13 de Abril, o Genera l Miguel Costa me envia ele-
talhadas informações, dizendo : "Sr. Marechal Isidoro Dias Lopes, Chefe Su-
.premo do -Exercito Libe·rtador. V movimento cCYinbinado prosegue assim ..• 
e peço sua intervenção pes,soal para o seguinte: ... " Os -gryphos são meuS>, 
para que se veja como fugi de Iguassú, abandonando a tropa que continúa em 
.armas . 

Atravessando pequeno trecho de territorio paraguayo, a 1' Divisão occupa. 
Ponta Porã, donde ainda o General Mig uel e Coronel Prestes me escrevem, 
dando informações e pedindo-me algumas· providencias necessaria s á boa mar-
cha da columna. Destas cartas, como emissario especial, foi portador o Ca-
pitão Olympio F a lconiere. Além disso o mesmo General fa z uma proclamação, 
com instruoções organisadas pelo Capitão Marques, que começa assim: "Ten-
.do invadido este Estado (Matto Grosso) po1· orden~ do MaTechal Úidoro Df.a~ 
Lopes, .. . u 

Finalmente, para mostrar como semeei o panico no meio dos h eroicos dt!-
fensor.es de Iguassú, vou transcrever topicos de uma long uíssima carta que 
me escreveu o Gene~al Miguel Costa, narrando-me tudo que se passou n~t 

minha a usencia, as medidas tomadas e o estado da tropa, no momento. Essa. 
carta, {lUe tanto me C!1m·moveu e tanto me honra, escripta num momento an-
gustioso, em "'Dous de tM:aio", a 7 de Abril (9 dias já após o revez d e Catan-
duvas) foi -me entreg1:1e, 3 dias depois, pelo proprio :M.iguei Costa, por occasiã!1 
da. ultima conferencia que tivemos, com a presença do General Pa{lilha, Coro-
n e-l Prestes, Tte. Cel. Estillac, Major Gwyer e out ros. E ·ntre outras cousa.a, 
i!iz-me: "AGORA. SO' 'TE'MOS CONFIANÇA NO :SR. E EM M'AIS NI'N-
GUEM, por isso peço-lhe mais este sacrifício: - se <formos, em ultimo extre-
mo, forçados a passar ao ·estrangeiro, o .Sr . m a ndará chama r a mim, ao Pres " 
tes e a o E stillac e da1·á suas 01·dens . . . A·J fazer ponto peço ao dedicado chefe 
qtw creia na. admi1·ação de todos os c!1'ntpanheiTos que estivem11n no t?·on.t, in-
clusive o nosso Juarez qtte tem sido o mett o1·aço di 1·eíto nestes negTos mo-
mentos". 

iPor estas palavras eu fico pen&ando que o bravo General Miguel ,Costa. 
teve a ante-visão da punha lada traiçoeira que João Francisco premedit avu. 
.contra mim! E é de expressiva significação que aquelles (!Miguel Costa, Jua-
rez e Prestes) a quem a desastrada carta tanto enaltece e a quem diz que 
e u, fugindo , abandonei semeando o panico entre elles - sejam os mesmos que 
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me dão provas taes de admiração e confiança, que ,seriam o org-uHro para qual-
quer chefe! 

!Para terminar a parte expositiva Bó me resta diZ!er que ao abandonar 
Iguassú - 17 di.as após o 1·evez de Oa-tanà1tvas - momentos antes de atra-
vessar o rio Paraná, no Porto de Bella Vista, onde estava destacado o Tenente 
Reis Perdigão, deixei a este, para terem o conveniente destino, as ultimas 
instruações relativas ás necessidades da tropa e a co1nbinada evacuação de 
Iguassú . 

:m agora, aos companheiros que me esorevem pedindo que· não· responda a 
João Francisco para não incorporai-o á histeria da revolução·, eu digo: fi-
quem tranqulllos, elle está para sempre incorpo-rado, mas ç.omo Joaquim Sil-
verio á historia da Inconfidencia Mineira e J .udas á .Jlisto-ria Sagrada . 

.Como se vê só tratei de João Francisco no que 13e relaciona expressamente 
com sua indigna carta. Em folheto, porém, que estou preparando, farei, em 
occasião opportuna, quando .iã não houver inconveniente algum para a revo·-
lução em sua publicação, uma simples narrRç'ío de todos os acontecimaltos, 
desde o preparo do movimentQ_ até seu termo finar. Ahi, sim, direi da acção· 
de João Francisco desde que sahiu de Iguassú ; direi dos compromissos que 
as,sumiu e como se desobrigou; direi da interceptação de um telegramma meu 
ao Coronel Prestes; da ordem .que deu a este para a,bandonar o Rio Grande, 
qttanào Zeaa Netto, Honorio, Julio Ban·ios e outros ainda não haviarm em~gra·

ào, e isto á r e·velia d'aquelles companheiros, como tam'bem á minha revelia e 
de Assis Brasil; da mudamça clandestina do codigo que havíamos oom.bina·<1D 
em Iguassa; das conferencias, annunciadas nos jornaes de Buenos Aires, com 
Placido Xara; da mensagem e cartas ao Directorio Nacionalista do Estado 
Oriental; das tentativas ferozes junto ás em prezas de herva matte do Alto 
Paraná; do imaginario complôt contra Iguassú, que Ihe serviu d'e pretexto 
para esc.apar-se do Rio Grande do lSul; da lenga-len·ga relativa ao decantado 
dia em que atrave-ssou o Uruguay para conferenciar com o Coronel Prestes; 

. de sua volta ao Iguassú como Delegado do Governo Prov!so1·ío; finalmente das 
misti-ficações em cartas e telegrammas .que o elevam ao posto de Rei das 
Petas . 

Quanto a questão, no ten·eno das accusações calwnvn1osas, é o 'JUe me cum-
pre dizer por emquanto, po1"que, pelos documentos transcriptos, fallaram 
todos os companheiros de revolução - o que constitue o m a ior e o mais auto-
rizado tribunal de honra. 

!A carta de João Francisco, porém, além das accusações ê uma sangrenta 
injuria porque, publicada e onde eu não podia fazer ouvir a minha vOz, tinha 
o intuito de expõr-me a lrrlsão e ao desprezo publlcos . As accusações ca-
lumniosas ou não, concretisadas em factos, partam donde partirem, exigem 
defeza - quer perante a justiça, quer pela imprensa, quer perante um tribu-
nal de honra. Eu a fiz pela imprensa - a jUBtificação acima - e os leitores 
dirão se de-ix.ei alguma co usa a desejar. iPerante um tribunal · de :hom·a, cuja 
sentença de·veria ser publicada, porque publica rfoi a accusação, eu apresenta-
ria os mesmos factos e documentos da alludida exposição. 

Resta liquidar o raso das sangrentas injurias. 'Para esrte caso não valem 
tribunaes de honra, nem eu quero e não posso recorrer á justiça nem final-
m ente devo responder injuria a injuria. Quando um •homem é injuriado e taxa-
do de covarde, só tem um caminho a seguir: provar por a atos que não o ê. 
Assim, por· intermedio de dous amigos - General .Padilha e Capitão Simas 
Enéas. - m andei desafiar João ·Francisco para um ~mcontro pelas armas, a 
pistola, até que um dos dous ficasse impossi•bilitado de continuar a luta. Pofl!< 
bem, .João F rancisco recuoou bater-se ... 
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Agora só me resta dizer ãJquelles a quem dirijo estas ligeiras lini1as qUt• 
a bandeira da revolução, empunhada em S. Paulo pelas minhas mãos inhabe1s-
- oontinú a impolluta, desfraldada á rosa dos ventos, muito embora e-u a inda. 
não soubesse ou não pudesse levai-a á victoria, 

ISIDORO DIAs LOPES. 

Asunc16n, 14 de J ul-ho d& 1925. 

ANNEXOS 

Documentos relativos ao desafio lançado .a João Francisco 

DOCUMENTO N, 1 
Reservada . 

P rezado amigo Capitão Sim as Eneas . 
.Saudações. 

_Af;unción, 10-6-925, 

R ecebi do Dr . Luzardo, do Rio, o telegramma seguinte : "Jornaes aqut, 
publicam atrevida carta lhe dirigiu João .Francisco, chamando trahidor covar-
de. Rogo in.fo rmações . Abraços". Ainda não recebi tal carta e nem a li nos 
jornaes do Prata, onde talvez estBja tarnbem publicada. ·Pedi-a:, por t elegram-· 
ma, a amigos meus de B. Ayres, afim de, em consideração ao publico, aos 
companheiros e amigos, respondel-a convenientem ente. A resposta sómente-
não póde ser bastante porque a in juria publica exige outra solução. Assirn., 
convido -vos para, junta m ente com o General J.osé Antonio Netto, si possív el,. 
ou com o Ge·neral Bernardo Padilha, na falta daquelle, desafiarem ao General. 
Joã o Francisco para um duelo, para o que vos entendereis com as suas tes te· 
munhas . S.ou o offendido e uuero o duelo a pistola, só terminando quando· 
qualquer dos dous esteja morto ou impossibilitado de continuar a bater-se . 

Como não tenho docrume·ntos para ir á Argentina o G€neral Joã o Fran-
cisco escolherá um ponto qualquer do territorio paraguayo para o encontro. 

Conto que, sem perda de t empo, ireis pror;urar a outra testen1uruha, indo· 
em seguida a iB. Ayes, onde se acha .João Francisco. Espero da vossa amizade· 
e dedicação m ais este serviço . 

Abraços do amigo 
I SIDORO DIAS LoPES. 

DOCUMENTO N. 2 

Exmo. Sr. Coronel (*) J oão Fra ncisco Pereira de .Souza. 
Exmo . Sr. 

Saudações. 

Precisando o Sr. General Bernardo ele Araujo ·PadiJ.ha e eu fallar-vos a 
respeito de assumpto importante, peço-vos, por meio desta, q u e nos designeis· 

N.oTA - Fica entendido que o encontro n ão me impedirá de publicar a. 
resposta á oorta a lludicla uma vez q u e eu não tenha tempo de fazel -o antes, 
pois, repito, não conheco os termos da carta ainda <a , por isso, não a posso. 
responder já. 

(*) Foi o proprio Coronel quem se despiu das insíg nias elo generalato. 
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a hora mais propria para termos comvosco uma entrevista, tão urgente e re-
servada quanto possível. 

S em outro motivo, o patric-io atto. 

American Hotel, quarto 22, Charcas 769. 
Buenos Ayres, 26 de Junho de 1925. 

DOCUMENTO N. 3 

Oo1Jia. - Bayres, 26-6- 20. 
SE·nr. Major A. :Simas Enêas. 
Saudações cordeaes. 
Já mto. tarde recebi á sua carta . 

A. DE SIMAS ENÉAS •. 

Amanhã .das 10 ás 11-a. m., a.qui estarei a disposição do General Pad!-
lh::t e vossa. 

Seu P atro. atto. 
(a) JoÃo FnA.i'ICisco. 

DOCUMENTO N. 4 

Exmo . Sr. Coronel João Francisco Pereira de Souza. 
Hotel Espana . - Buenos Aires. 

Exmo. Sr. 
Tenho a honra de accusar recebida, vossa estimada carta de hontem da-

tada. Por um atrazo do correio, ou do porte iro do meu hotel - não o sei bem 
- essa carta só me foi entregue ás 12 horas e 25 minutos, quando nella no" 
:marcaveis de 10 ás 11 horas, a entrevista que vos solicitámos hontem, o Sr 
General Padilha e eu . 

!Deploro sinceramente esse desencontro que nos fez incidir na falta da 
,pontualidade, nos impEdindo, outrosim, de corresponder á attenr~ão com que 
acoJ.hestes o nosso pedido. Entretanto, como o a ssumpto que teríamos dtl 
·abordar comvosco é de caracter urgente e não podendo nós contar que dentn1 
-<ie poucas horas possaes receber- nos, resolvemos fazer-vos uma exposiçã.!~ 

·llsc<ripta de tudo quanto teríamos que tratar comvosco verbalmente. E' o que 
·contem o documento que, junto a esta, tenho a honra de submette1· á voss11 
conside·ração. 

•Sem outro motivo. sou patrício e cro . atto . 

American Hotel, Charcas 769 . 
. Buenos Ayres, 27 de Junho de 18,2-5 . 

DOCUMENTO N. 5 
Reservada . 

A 
~. DE SIMAS E NÉAS. 

·Exmo. Sr. Coronel João Francisco Pereira de Souza. 
Hotel Espana, Buenos Aires·. 

Exmo. Sr. 
O Sr. Marechal Isidoro Dias Lopes, Chefe da Revolução Bra:,:ileira, pl'9· 

-<S ente e temporariamente em Asunc<ión (IPara.guay), tendo tido collihecimentíl 
. .(]e uma carta publicada pela imprensa governista do Rio de Janeli'O, cuja au .. 
toria vos é attribuida; considerando que, embora não exprimam a verdade, 
são, os termcs da carta em questão, altamente offensivos á sua honra de cl-

<ladão, ele soldado e de chefe supremo da Revolução; considerando ainda que1 
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o autor da dita carta pôde vir a comprometter a Revoluçã o, séria e irremEI-
diavelmente, com a publicação leviana e extemporanea de um docum ento qui> 
mais serve para a limentar a discordia e a intriga, ·no momento mais gravo; 
,por que passa a R evolução; resolveu honrar-nos com a s ua escolha designa n -
do-nos seus representantes junto a vós, com plenos poderes para tratarmo~ 
da sua desaffronta. 

Nesse caracter é que, comparecendo .perante vós por meio desta, pedimo~ 
que vos digneis responder-nos si a carta alludida é de vossa a utoria e s i ru;su-
mis a r esponsabilidade das offensas á dignidade do nos-so constituinte. 

No <:aso de ser affirmativa a vossa resposta, deveis concordar comnosco 
QUe creastes um incidente de gravidade tal que só uma solução pelas armas, 
num duelo de morte, se impõe . Neste caso, pois, esperamos que não faltare is 
ao dever que a vossa propria honra vos impõe de designardes·, sem perda d<> 
t empo, voss•as t estemunhas, .para ajustarem comnosco as condições do encon-
tro, sendo licito esperarmos de v osso cavalheirismo a m a is r igorosa resP.rv:l. . 
o.fim de que tal en contro não venha a ser perturbado ou evitado . 

Na hypothese - que ambos desejamos seja r eal - da carta em questão 
ser apocrypha, vos solie>itamos que, mesmo assim, designeis dous amigos com 
<>S quaes possamos resolver o modo de ser dada publica desaffronta ao nossr• 
constituinte e proclamada a felonia com que agiram inimigos occultos, lancan-
do mão de vosso nome para a publicação de um documento inil'amante. 

C ertos dA sermos attendidos dentro do m ais curto prazo possivel, s ubscre-
vemo-nos vatrlcios a tts . servs. 

BEl!lNAIRDO DE ARAUJO •P ADILHA. - ALFREDO DE S IMAS E N ÉAS . 

DOCUMENTO N. 6 

Co:pta. - Buenos Aires, 27-6- 19·25. 
Tllustres Senhores B . Padibha e mor . A. 'Simas ® néas . 
.Reoehi ~s suas cartas de hoje que contesto: 
.Lamento que o vosso sigillo t enha sido violado e que o caso que vind~ 

tra ta r esteda sendo commentado por muita gente . Diversas pessoas já me in · 
t errogaram hoje sob-tal assumpto, que, está se transformando em escanda ln 
ou pa lhaçada ... Em consrequencia, para ventillar t a l caso é mister agir de 
outra maneira, noutro Jogar, que estou certo não faltará. Eu mesmo o pr o-
V<\carc!. 

E-ntretanto subscrevo-me vosso P a tricio a tt. 
( a) JoÃO FRANCISCO . 

DOCUMENTO N·. 7 

E-xmo. Sr . Coronel João F rancisco P e·reira de Souza . 
Hotel Espana, Buenos Airei' . 

Exmo. Sr. 
A ocusamos o recebimento, na manhã de hoje, de vossa carta datada d<: 

hontem. Respondendo-a, pedimos venia para formular alguns commentanos 
que nos sugger em não a penas a lmporta ncia da missão que nos fo i confiada; 
mas o sentido ambiguo, inexpressivo, de vossa ca rta . Por certo que n ã o temos 
em vista - e nem nos sobeja tempo para iss·o - m a nter polemica comvosco. 
;pera n te quem compar 6·cemos unica e exclusiva meri'te para corresp onder ao 
appello que n os fez o Exmo . Sr . J\1ia.rechal I sidoro, nosso cheil'e e particular 
a,migo. 
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Começaremos por vos affirmar, sob palavra de honra, que o ma1s rlgoros<> 
sigillo tem sido m a ntido por nós em relação á nossa missão e si, como dizeia,. 
o caso vem sendo commentado por muita gente, a tal ponto que se está trans-
formando em escandalo ou palhaçada, certamente que não caberá a nós res-
1JOnsabilida de de sua violação. AJém disso, vos ponderamos que a nós n€>s 
causa extranheza a singularidade dessa affirmação, porquanto, sendo nós ·accl-
dental mas directam ente interessados na questão, ainda não fomos encommo-
dados por perguntas semelhantes ás que, como dizeis, vos fazem. 

Não duvidamos do que affirmaes; entretanto, sejam taes rumores ero 
torno do caso .procedentes ou não, o facto é que não terão a força nem consti-
tuirão obstaculo capaz de impedir que vos collo.queis num ponto ue vista de 
accordo com o da· carta que vos dirigimos. Não póde haver 1Jalhaçada quan-
do, em termos os mais leaes, cil·cumspectos e cavalheirescos, fazemos um 
ap.pello á vossa honra e á vossa dignidade. !Desejosos de pôr iim ao desagra-
davel incidente creado com a publicação de uma carta aggre..ss.iva ao nossQ 
constituinte e cuja autoria vos é attribuida, puzemos a questão sob douEL 
aspectos: ou a carta alludÍda é apocrypha, ou verdadeira; mas de qualque:r 
fórma tendenciosa e offensiva. Na primeira hypothese, mais do que nós 
outros, deveis vos sentir satisfeito com o en sejo que se vos proporciona para 
trazer um publico desmentido á autoria que se vos attri-bue; na se-gunda 
hypothese, estaes no dever ele cQrresponcler ao appello que, como testemunhas 
do Sr. Marechal, tivemos a honra de vos fazer . 

Considerando, pois, a questão sob esses dous a.<>pectos e, ainda, que o rept<> 
que vos la nçãmos em nome do nosso constituinte é de ordem a não ser re-
cu sado ou sequer uiscutido, principalmente por vós, cuja honra ainda temos. 
em alto conceito; considerando m ais, que a vossa carta, que aqui respondemos,. 
de forma alguma corresponde a tal appello - antes pelo contrario: mais pa 
rece enveredar pelo terreno dos subte1-.fugios - , resolvemos reiterar-vos o 
pedido de uma reS'posta, posi tiva e cathegorica, a o que vos solicitámos em 
nossa carta de hontem, dia 27. 

J á tivemos a honra de vos declarar que o tempo não nos sobeja. Por esse< 
motivo, vos scientificamos de que aguardaremos até terça-feira proxima, dia 
30, pela manhã, que nos designeis as pessoas de vossa escolha, com as qualis-
devemos nos entender, nos termos da nossa alludida carta. 

Findo esse prazo sem que sejamos satisfeitos, nos reservamos o direito 
de dar por finda nossa missão e de lavrarmos, c.om o auxilio de uma terceira 
pessoa que escolheremos, uma a cta das dé?naTches que fizemos junto a vós 
afim de remettel-a ao Exmo. Sr. Marechal Isidoro :Dias Lopes, que fica r 4 
consequentemente, autorisa do a fazer d e·lla o uso que lhe convier. 

Valendo-nos do ensejo, vos saudamos attenciosamente, como patrícios 
atts . servs . 

BERNkRDO DE ARAUJO PADILHA . - ALFREDO DE SIMAS ENÉAS •. 
Buenos Ayres, 28 de Junho de 119·2·5. 

DOCUMENTO N. 8 

Copia . - Buenos Ayres, 29-6-'19125: 
!Ilustres .Senrs. General B . P a dilha e Mor. A. ·Simas Enéas. 
E~tã em m eu poder a vossa c-arta de hontem que respondo: 
Na minha carta de 27, e u á rematei dizendo-vos que, em consequencia dO< 

caso te1· sido desvendado e tomado caracter e-scandaloso, era mister para ellu-
cidal-o, agir de outra maneira e que, eu m esmo á provocaria. 
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Como sabeis, existe aqui uma espionagem terrível, a pa·r de m uitos r evo-
Jucionarios immigrados. J á espiões que costumam estacion ar nas entradas 
deste hotel; e já revolucionarios novelleiros, vendo os Senhores chegar ao 
hotel, perguntar por mim, etc . , conhecedores üo a ntagonismo que existe entre 
1nim e o vos~So c h efe, tiraram, t a lvez, d'ahi conclusões, ou então, n o v osso 
hote l ou noutro Jogar, ouviram algo. O caso é que, até um jorn a l, hontem, 
mandou-me interrogar . Já diziam q ue o General I sidoro havia ch egado a Bay-
res e que eu m e bateria em duelo com · e-lle e, até citavam as testemunhas. 
Acredito que os Senhores tenham .guardado sigillo, mas a lebre ,foi levantada. 
Àssim, considero que o d uelo aqui é irrisorio e irrealisavel, não passando a s 
&uas gestões, de escandalo ou pall1açada. 

Depois, os Senhores apr esentam-se como represéntantes do chefe supremo 
da revolução, pedindo a desafronta da honra deste em holocausto dos inte-
resses da revolução, com ·o que não posso concordar: 1. 0 ) porique, desde que Oi! 
officiaes e tropa, em Iguas1sú, assi·gnaram aqu ella acta consütuindo o Gover-
no revolucionario civil , ipso facto, extinguiu-se á chefia suprema do General 
Isidoro ; 2°) o manifesto do Sr. Dr. Assis Brasil, um dos mem'bros do Governo 
revolucionario, diz, com muita propriedade, que a revolução não é dos mili-
tares e nem dos civis - é do povo-. I sto n ão foi contestado. Em consequen-
cia, o povo revolucionaria ào Brasil, é a unica. autoridade soberana da revo-
lução democratica política-social. 

Só a essa auctoridade estou obrigado a dar esplicações ou satisfações J.os 
meus actos como revolucionario (ainda que platonico emquanto estou f6ra da 
nossa patria); 3°) Ainda sob o ponto de vista m ilitar, não p õde ser hoje con-
siderado chefe, supremo, o h omem .que, sem motivo justificado, abandonou 
á arena e se internou no extrangeiro, d 'onde reprovou á conduc.ta dos c<Jm-
panheiros que ficaram heroicamente combatendo e, sahiram a travez do P a -
raguay para Matto-Grosso (a impren~a Paraguaya e a rgentina assim noticia -
ram e ainda n ão vi o desmentido do Gen eral I sidoro ). Em consequ encia , é 
precizo que esse Se·nhor, antes de t udo, se justifique perante o unico m agis-
tnl.do soberano da revolução - o povo Brasileiro. - Assim, proponho q ue, 
elle e eu, ·nos submettamo9 ao jul-gamento de um tribunal de honra, consti-
t uído por 1nembros cara:cterisados da revolução, - h ome·ns serenos, - ami-
g os. da democracia, do direito e da Justiça. Compareçamos ante ess·e tribunal; 
exibamos as provas de nossa conducta; e, se ficar ·provado: 1 °) que á honr:9. 
do General Isidoro como ohefe militar, está. immaculada; e, 2°) que eu tenha 
feito publicaçõ·es ca1umniosas, m entido e injuriado á pessoa delle; obrigo-me 
à ' dar-l·he a devida reparação pelas armas, em um lançe cavalheires·co, que 
não desmereça as tra dições .gau chas, como por exem plo - o lance Bento 
Gonçalves-Onofre . 

.A!hi. fica a minha proposta e me subscrevo, mais uma vez, vosso Pa-
trício att. 

(a) J o!Ão FRANCISCO. 

DOCUMENTO N. 9 

.Copia de um telegramm a passado ao ·S.r. Marechal I sidoro: 
,sefior Dias Lopes . - Colón 544, Asun ción. 

EJ hombre, con excusas ft1tiles , recusa lo que Vd. quiere . Propon e sea 
caso sujeto tribuna l honor consti.tu!do miembros r esponsabilidad revoluc iõn. 
Dice que si tribunal juzgar calumniosas acusaciones hechas contra Vd . , en-

NoTA - Es·te telegra..mma foi passado na noite de 29 de Jun~1o de 1925. 
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tonces aceptará lo que proponemos. Cuanto su recusa haremos acta detallada. 
Pedimos instrucciones como recibir propuesta de é l. Simas quiere presentar 
Vd. ac.ta y cartas cambiadas, pera desea le informe donde debe buscarle si 
Asunción u otro punto. Saludos. 

PADILHA Y iSIMAS. 

DOCUMENTO N. lO 
I 

Copia de um telegramma passado pelo Sr. Marechal Isidoro, de Asunción, 
no dia 1 o de Julho de '1925, ás 15 horas e 10 minutos: 

Simas Enéas. - Oharcas 769 ,- Ba.ires. 
Acepto tribunal solamente después encuentro. Nego·cio sólo se gestiona 

con los testigos. S igue carta hoy. · 
ISIDOilO . 

DOCUMENTO N. 11 

Copia. - Asunción, 1°-7-925. 
S-rs. General Padilha e Capitão Simas Enéas: 

Confirmo meu telegramma de hoje dizendo: "Acceito tribunal somente 
depois do encontro ". Si a carta de João Francisco me fo ss·e dirigida parti-
cularmente, ou mesmo com sciencia dos com-panheiros de causa que ahi se 
acham, eu seria o primeiro a pedir um tribunal de honra para defender-me e 
até accusal-o com documentos que tenho em meu poder. Mas a carta foi pre-
meditadamente feita para prejudicar a revolução, enxovalhando-a na pessoa 
do c•hefe militar que as circumstancias da épooa, merecidamente ou não, cal-
locaram em posição de ,grande destaque, agindo assim, com grande força que 
as lendas proprias aos tempos de ·guerra ainda mais augmentaram . A carta 
foi m a ndada -publicar em um jornal ultra-ber.nardista e no -Rio, lugar onde 
o governo prohibe que se falle no meu nome, onde eu nada posso publicar 
em defeza, tendo até sido impedida a publicação de uma carta minha lida n a 

Camara de Deputados. Isto prova que ella foi feita e publicada para que seu 
autor obtivesse as bôas graças do governo. O .final da carta é tambem um 
cartão de visita ao Dr. Borges de Medeiros, pois seu a utor RENUNCIA A 
COIJLAB<YRAR NA >LUC'l'A FRATRICllDA DO iN>O'SSO CARO RIO GIRANDE, 
o que é contrario aos seus velihos desejos e aspirações, e talvez o unico mo-
tivo porque entrou na revolução, isto é, a sêde de invadir o Rio Grande, con-
forme sempre o declarou. Isto tamibem prova que a car ta fo i feita para pre-
judicar a revolução e agradar ao governo Borges. 

Depois - a P1tblicação da carta tem por fim expor-me ao desprezo pu-
blico - o que constitue injuria. Para as accusações, calumniosas· ou não, 
IJóde have·r um tribunal de honra a que accusado e accusador se sujeitem -
este ser~a o caso da carta accusatoria ser apenas do conhecimento dos com-
panheiros de causa, com exclusão dos ·bernardistas e ·bor,gistas. Para a inju-
ria, porém, só ha o tribunal que eu proponho . Assim, se uma pessoa é pu-
blicamente chamada de covarde, essa pessoa só .póde provar que não o é por 
actos e n ão por palavras . E' por isso que propuz o duelo. Entretanto não me 
desagrada o tribunal de honra e eu estou ancioso por um; só aguardava me-
lhor opportunidade para constituil-o. E' por isso que eu o acceito para de-
fender-me e accusar, mas só depois do encontro porque eu preciso primeiro 
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desag.gravar-me da injuria publica. São estas as razões que eu desejo que.: 
sejam apresentadas as testemunhas de João Francisco. 

Com a maior consideração subscrevo-me, companheiro e amigo 
lSIDORO DIAS LoPES. 

DOCUMENTO N. 12 
Exmo. Sr. Coronel João Francisco Pereira de Souza. 

Hotel ES'pafia. - Buenos Aires. 
Exmo. Sr.: 
Recebida vossa carta de 29, em resposta á nossa de 28, ambas de JunhO' 

findo, cujo theôr mais nos sorprehendeu do que o das anteriores, che·g.ámoB' 
á conclusão logica de que recusaes, injustificavelmente, a reparação pelas-
armas, das injurias contra o Exnio. Sr. MareChal Isidoro <Dias Lopes, conti-· 
das na carta já varias .vezes ·cÚada e de cuja autoria sois accusado. 

Vossa carta é um documento que muito nos sorprehende porque, ao mes-
mo tempo que no seu texto . assumis a responsabilidade das injurias, vos re---
cusais a acceitar o repto de honra que em nome do E-xmo. 'Sr. 'Marechal vos· 
lançárnos. Recusastes-vos até designar as vossas testemunhas, com quem, é" 
tão sórnente, deveriamos nos entender quanto aos detalhes da questão. Pe-
dimos venia para externar-vos a decepção que tal procedime-nto nos pro- -
duziu. 

Em· face das- nossas declarações contidas em carta de 28 p. p . , resolvemos·· 
dar .por finda nossa missão - o que realmente fizemos. Entretanto, comO" 
em vossa resposta fazie!s urna proposta, ju1gámos do nosso dever ·transmit .. 
til-a ao nosso constituinte, sem, entretanto, tomal-a nós em consideração, por· 
parecer-nos descabida. Si re-cusaveis o cumprimento de um dever de honra·; 
como poderiam os nós admitir um tribunal de honra? Em todo o caso, con-
sultámol-o. 

O Exmo. Sr. Marechal, depois de uma série de dudiciosas· razões, que-
serviriam para instruir o entendimento que por ventura tive.Ssemos, ou pos-
samos ter ainda, com as vossas testemunhas, cihega á conclusão de que a 
idéa de um tri-bunal é bôa e que elle até desejava e procurava comparecer· 
perante um; mas em occa.sião mais opportuna. Que a idéa vem mesmo ao-
encontro de seus desejos. !Mas, primeiramente, espera que saibais cumprir o 
vosse dever batendo-vos com elle. Nas condições acima, o nosso constituinte--
estará prornpto a comparecer perante o tribunal que vós propuzestes . 

• sem outro motivo. firmamos a presente. 
BERNARDO DE ARAUJO PADILHA. ALFREDO DEl SrMAS ENÉAS. 

Buenos Aires, 7 de Julho de 19'25. 

CONCLUSÃO 

Exmo . ·Sr. Mare0hal Isidoro Dias Lopes'. 
Calle Colon, -544. - Assumpção. 

Preza dó amigo e chefe: 
Tem a presenfe ·carta por fim relatar-vos com a rninuciosidade precis:l·, .. 

todos os actos decon•:entes da missão com que nos honrastes e para cujo des--
empenho envidárnos o melhor dos nossos esforços, sempre no desejo de bem.' 
correspondermos á prova de confiança e de amizade iqUe tanto nos desva-
necECu. 

Como complemento indispensavel, incluirnos nesta a correspondencia tro ---
cada durante as diligencias I evadas a termo. 

De posse da vossa carta escri}Jta em Assurnpção, aos 10 de Junho P. p-~-
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(doc . n. 1), começámos a dar cumprimento ás iiLStrucções nella contidas . !Re-
solvemos, preliminarmente, ·procurar o Sr . Coronel João Francisco P ereira de 
.Souza em sua residencia, no Grand Hotel ESlJaiía, á Avenida de Mayo, para o 
.que 0 .Capitão Simas Enéas lhe dirigiu a carta constante dos documentos, sob 
o n. 2, provocando, assim, a resposta do docum 0nto n. ·3 .. T endo essa ;res-
posta sido entregue muito tarde, foi-nos impossível comparecer á entrevista 
solicitada. 

E ,mquanto esperavàmos a resposta do Coronel João Francisco, viemos a 
sa.ber que esse senhor, tendo sido energicamente invectivado pelo. Sr . Capi-
tão Orlando Leite Ri·beiro, q uando mostrára a este a carta que escrevera 
-contra vós e lhe dissera que ia publicai-a, se comprometteu SOB PALAVRA 
DE HONRA, após a forte -altercação havida entre ambos, a não publicai-a, 
tendo, porém, !ógo em seguida, faltado ao cumprimento de sua palavra. Est!j, 
informação foi confirmada pelo Sr. Capitão Orlando. 

Segundo outras informações, das quaes nos não foi possível averiguar a 
procedencia e veracidade, estaria o Sr. Coronel João Francisco em entendi-
m ento com o Dr . Na:buco de Go.uvêa, J'.>Iinistro do· Brasil no Uruguay, com 0 
qual se carteara e de quem recebera um emissario. 

Tendo sido confirmada a primeira das informações e embora não tivesse-
mos meios de comprovar a segunda, ou seja a do entendimento com inimigos 
da reVQ!ução, resolvemos agir de maneira a que jámais as nossas diligencias 
pudessem ser deturpadas e até mesmo desmentidas. Preferimos, portanto, ao 
envez do entendimen to verbal o escripto que, por isso m e·smo, ficaria do-
cumentado. Assim, pois, o Capi.tão Simas Enéas enviou-lhe a carta documento 
n. 4, assignada por si e acompanhando o documento n . 6, firma.do por nós 
aJ;nbos . 

O documento n. 5, deu em resultado os documentos 6, 7 e 8 . Conforme 
vereis, pelo exame de taes documentos, o Sr . Coronel João Francisco com 
s ubterfugios a principio, e desviando a questão depois, não acceita o desafio 
que lhe lançámos em vosso nome e propõe seja formado um tribunal de honra, 
perante o qual, vós .e elle compareçam. 

Em vistá dos termos positivos de nossa carta documento n. 7, princi·· 
palmente n o seu fina l, demo& por terminada a nossa missão. Entretanto, pen-
sando melhor, chegámos a concordar que, no caso, não haveria necessidade 
nem da acta referida nessa carta e nem de uma terceira pes·soa que ajudasse 
a sua confecção . . Resolvemos dar-vos contas do desempenho da nossa missão, 
em carta escripta por um de nós e por ambos assi·gnada, illustrando e com-
pletando-a pela annexação de toda a correspondencia antes e durante as 
nossas diligencias trocadas. E' o que ora fazemos . 

[J?orém, para que não déssemos ensejo a f uturas accusações por não termos 
.agido com ponderação, desprezando uma proposta que só poderia ser acceUa 
-ou regeitada por vós, resolvemos passar-vos o t e!egramma constante do do -
cumento n . 9, no qual occultámos o n ome do Coronel para não levantarmos 
suspeit::ts. Deu, esse telegramma, em r esultado, os vossos documentos nu-
meros 10 e 11. Logo após o recebimento do documento n. 11, redi.gimos a 
carta documento n. 12, como resposta á proposta do alludido Coronel. Como 
durante alguns dias esperassemos a sua resposta inutih;nente, provocámol-a 
poi· meio de um telegramma; porém, tanto a carta como o telegramma, estão 
oom resposta até a . data de hoje. 

Julgamos, portanto, que a questão está en cerrada; restando-nos, a pei)as, 
dar-vos contas de tudo como acabamos de fazer e deixando, ao mesmo t empo, 
a,qui expressa, a convicção de que o Sr. Coronel João Francisco Pereira de 
Souza, tendo sido desafiado para um duelo de morte, por nós em vosso nome, 
-como reparação ás injurias contra vós contidas numa ca.rta de sua autoria, 
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publicada na imprensa .bernardista do Rio de Janeiro, por mais vehemente 
.que tenha sido o appello q u e fizemos á sua honra, fugiu ao encontro pela~> 

armas . Nem outra cousa podemos admittir, em face: .primeiro, dos subterfu-
gios com que elle respondeu ao desafio; segundo, por não ter querido desi-
gnar as suas •t estemunhas; terceiro, por ter tentado, num caso ·de honra, des·-
viar a questão; quarto, finalmente, por ter guardado silencio até a presente 
data, não mais tratando do assumpto . 

Por ser ve·rdàde tudo quanto acima dissemos, firma mos a presente, e~>cri

pta em ·Bue.nos Ayres, em ·15 de Julho de 1925. 
BERNARDO DEl ARAUJO PADILHA, Gene'ral. 
ALFREDO DE :SIMAs ENÉAs, Oap·itão. 

O CAUDII.H,O GAúCHO, ;D:IDPOI<S DE EXPROBRALR AS CONSTANTES 
FUGAS ,DO GE·NEIRAL J;SIDOIRO DlA!S LOPES, CHA.J.'VIA-0 O "MARE-
GHAiL V<EADO" .. . 

A VERDADE VAI, AOS PoUCoS, SURGINDo PARA A NAÇÃO CONHE\;A O VALOR MORAL 
DOS TRAHIDORES Ã PA,TR.LA 

O, Er. Co1·onez João FranCisco, em 1·esposta ct 1t11L 

pcnnphleto qtte o (}el:neral Isiàm·o Dias LG1Jes esC?·eveu, 
contra a stta pessoa, acU;ba df1 di1"igilr "aos arrnigos" 111m 

rmcmifesto mtja cUvu~g.ação é fe-ita- nct "A Noticia" - tmi-
co jo1·naz braSilevro que posstte os origin.aes, ele 111·op1·io 
punho, aa caudiULO gaitcho. 

AOS MEU:S AfM,IGOS 
"0 MALRECH.AL J:l!ESER'I'.ü.R, ireincidente escreveu mn pamphleto cheio 

de objur.gatorias contra mim. 
Apezar de eu estar ;reunindo num livro, que penso publicar, tudo quanto 

se passou commigo e meus compamheiros '(bons e máos), dura nte a campa-
nha da qual .fiz .par.te, todavia reso'l'Vi de a:ntemã~ didgir ·ao ·chefe do governo 
revolucionario uma ca.rta analysando a figura do grotesco marechal. 

Eis a summula dessa carta: 
".Exmo . Sr. Dr. IJ. F. de :Assis Brasil . !Considerando que V. Ex. deve 

interessal·-se por conhecer a tverdade sobre as controversias existentes entre a. 
minha pessoa e a do General IsidorOI, vos dirijo esta carta .narrando taes o-, . 
currencias. 

!Provocado ·pelo "vírus" da maledicencia deste "detraquê", que depois de 
ter-me cumulado com os mais bajulatorios elogios nas horas de ·perigo em-
quanto ·eu estive junto deiie, tranSform~u-se em á'eroz diffamador da minha 
coil.duota, conlorme ,consta de do.cumentos em meu poder, que um di~ publi-
carei não o !fazendo agora para não comvrometter os autores. 

ICoincidindQ Isto com a vergonhosa fuga de lguassú do ·pusilanime. gene-
ral, tambem docum<entada, senti-me compellido a convidar esse homem ne-
fasto a não continuar prejudicando a revolução. 

(Assim pensando, escrevl a carta aberta que os jornaes do nosso pa.iz pu-
b!icaram. 

Isidoro considerou-se offendido e de Assur.dôn ( ?) man{lou-Tne desafiar, 
ao que, ~·espondi nos termos das cartas que elle. publicou. 

:Entendi e entendo que o caso em questão deve ser 'V,entilado [lar um tri-
bunn.i afLm de ambos nos justificannos perante o povo a cujo poder soberano 
estam'os obrigaidos a 'submetter os nossos actos publicas. 
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Isidoro fugio do tribunal e publicou tal pamphleto, accusando-me de dif'-· 
"'!amador e traidor, epithetos que sõ . elle os merece:. i o - por.que ei.Je con-
quistou o titulo de traidor desde 93 ! desertando do exercito republicano -il 
alistando-se nas hastes restauradoras da monarchia; zo - a carta que elle 
escreveu a 26 de Julho do anno passado ao General Abilio de Nomn:ha, em ter--
mos d!õnunciadores do terror e :medo de que se achava possuído, !feita á minha 
rlevelia e de outros companheiros, ê o auto de corpo de delicto da covardia 
e da. tradição do RÔMEÚ DA LENnA. Ta.] documento; que faz párte do ~livro. 
"Na rrando a verdade"'; do General Noronha, diz assim: "São Paulo, 26 d~ 
Julho de 1'924 - Prevendo para br-eve a L UTTA (!) dentro da cidade de São-
Paulo, que não desejamos por moti.vos que apreciareis segundo o criterio que 
entenderdes, estamos resolv.idos a entrar . em ·entendimento com o ch efe das 
!forças le.gaes no -sentido de cessar a LUTTA desde já. Para isto· •pedimos um 
a-rmísticio de 24 horas-. A nossa clausula fundamental ê a amnistia ampla 
para·nõs e para os de 5 de Julho de 1922. 

Assim. dentro dos vossos desejos anteriores, o convidamos ·para inici31r 
as negociações desde já. -....._ 

Com a mais alta consideração, subscrevo-me patrício adro. cre . Gene1·al 
Isicloro Dias Lt;pes". 

A redacção e a lettra demonstram o pavor do cova;rde que (!) escreveu 
luta com do.us tt. 

Note-se que eu e a maioria dos companheiros sõ tivemos· conhecimefito 
desta. in<l'el1z e vergonhosa carta pelo cr efer ido livro. 

Quanto ã fuga do dia 9, narrarei simplesmente o seguinte: Achando-me 
na estação do Norte, num P. C., pela madru~da, -recebi por um offiC'ial de· 
inteir a confiança do então ·Major Miguel Costa a communicação de que a si-
tuação era grave e que o GEN'ElRALL já . havia f ugido, com uma malinlia na 
mão, com o AffiAMtE. Depois, o G<.ENEiRAL, em carta que me escreveu; con-
fessou que nessa época passou o commando. Ainda o general Noronha, no-
referido livro, á pagina 73, diz: "·N.esse dia, o General Isidoro não mais era 
encontrado -e suas malas já tinham sido a>rrumadas num automovel". 

Vejamos a.gora a summula das cartas que o versatil hom.em da lenda me 
escreveu durante a jornada de .São P aulo, a I guassú: - "·íPrezado General 
J oão Francisco - 'Lemos sua carta com toda a atten ção e, nos pontos capi-
taes, estamos todos de ~e't"feito accôrdo . Os nossos intuit.os são os vossos com 
pequenas modificaçõ-es . Breve irei a hi para c onvermos . Muitas saudações do 
a:thigo - General I siàoro . " 

J!Jsta carta ê de 17 de Agosto, em -cuja data eu estava em Porto 15 e I st-
·doro . em Joa,quim Tavora (Epitacio). 

A 19 chegaram as tropas, que foram mal succedidas em T res Lagoas e o 
GIEN,E)RlALiiSSIMO, sentindo , aggravar- se a situação, me escreveu a atten-
ciosa e ba>julatoria ca.rta: - "!Prezado General J oão Francisco ...:._ Saudacõee 
a1lfectupsas. A expedição de Tres Lagoas não nos ·deu a PQSSe do mesmo 
lugar, mas esclareoou a situação real... (reservado) a nossa tropa está um 
tanto abatida, :physicamente e moralmente, e segue para ahi afim de descan-
sar a retaguarda das vossas linhas de defesa . E' ·bom que elles se refaçam 
de corpo e espírito para em seguida iniciarem as opecrações· de accôrdo com ws 
.suas ordens. 

E' EiSCUSAIDO DIZlER QUE TODOS AQUI TEIMOS F'E' NO !EXliTO DA 
úPE!RAÇAO !DIRIGIDA POR GHE,FE DE "VER:DADE QUE E' O SIDNHO'R. 

As instruc\;ões officiaes irão pelo Major Estillac. A-braços do amigo ·-
I siàoro .. Dias Lopes. " Os g.ryphos são meue. 

No dia seguinte desemb<l!rcaram taes tropas no !Porto 115 de Novembro-
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O ent~o Mwjor Tavora, q)le havia commandado a expedição, official de muito 
,valor, narrou~me t].ldo q_uanto se passava e com outros officiaes m a,nifestou-
.se cq_ntra.riadissimo com o chefe supremo, p edindo-me que tomasse uma r eso-
lução, visto que ü inimigo se approximava pelo Este, Norte ·e Oeste, h avend{)l 
j á desconfiança da unica ·sahida provavel ·para o Sul estar tambem j á tomada 
p elo i-nimigo . · · · 

Resolvi ir ao ·Q. G. , o que fiz, e a) vLtrei que m archasse mos· para o Sul . 
Aceito o. .. m eu alvitre, lfoi organizada a expedição, á frente da qua l march ei, 
.abrindo a p assagem a té Iguassú. 

Agora , n o seu pamphleto o "détra;qué" allega que eu pleiteei -o comma.1do 
dessa expedição l 

A '23 de Agosto pa.rti do referido Porto 15 . Bati e' destrocei o inimigo em 
.Ja;CM"ê, São João, São José_, G uayra e 'Po-rto Mendes, e occupei com as força:!! 
sob meu commando a ferttl e rica .região de Guayra a Iguassú , es.tendendo 
destacamentos em direcção a Guarapua va até catanduvas . De Guayra mandei 
-embarcações que apprehendi em .grande quantidade para o t!ransporte das 
for-ças da retaguarda, onde se achava o general da lenda. Este, tantas asnet-
,ras pratico11, que deram lugar a que o inimigo r eoccupasse Jacaré e o novo 
Port o que eu m an dei abri r e dê!· o nome de 5 de Julho, proximo de J acaré . 
Dahl o inimigo hos tilizou fortemente-a. passagem das nossas <tropas, coma-
-çando pelo ataque ao batalhão do M a jor A~·lindo, que a lli !oi -colhido de sur-
preza e depois de cinco dias e noites de terrivel e heroica resistencia, sem r-e-
ceber auxilio algum, teve que r ender-se . Este e outros ~·eduizos retardaram 
.a marcha das tropas que estavam á minha retaguarda com ·o GEINE:RI~·SI

MO, que só chegou á Guayra um mez depois de eu ter occupado a referida 
reg ião de I guas!';ú, q ue tão celeb-re se tornou. 

:Durante esse tempo, como m e cumpria faze r, tome! todas as providencias 
possíveis, inclusive as communicações com o Rio "Grande. 

Os Genm·aes P adilha e Mesquita, que E·e r eu niram a mim muitos• dias 
.a ntes de I sidoro, approvaram tudo quanto eu tinha feito e se collocaram sob 
as minhas ordens. Eu, porém, lhes declarei, que aceitava o concurso delles, 

-as minhas ordens. Eu, porén1, lhes declarei, que aceita va o concurso delles, 
.mas que todos os casos de maior r espo_n sabilidade seria m ~·esolvidos em c-on-
-selho consti tuído p.or elles e por mim, emquanto estivessemos separados .(lo 
commando em c hefe , com o que concordaram. Assim é q u e logo depois, ten.-l o 
.eu recebido communicações do Rio Grande, e, vendo a .n ecessidade de mandar 
,reservas aos amigos, reuni o conselho e propuz ·que o G-enera;l ·Mesquita par-
t isse para tal destino, l evando o dinheiro disponível. Os Generaes Padilha e 
Mesquita concordaram e este partio. 

Após a ohegada de I sidoro 'á Guayra, acha ndo-me percorrendo os desta-
-camentos avan çados da minha fm·ça, cheguei a P orto Mendes, onde encontrei 
a maioria dos officiaes su periores e subalternos das forças da rectaguarda, 
que me declaram n ão poder s upportar o desastrado comma ndo de I sidoro, de-
clarando-me que queria m me a cciam a r commandant eem che! e . A todos con· 
testet que não convinha a realização desse acto e que, esperassem que e u 
conseguiria a separação de Isidoro por outra fOrma, sem desmoralizai-o mais . 

Dahi a m inha conferencia com Isidoro em 'Porto Mendes reefrlda na carta 
que transcrevo: - "Guayra, ~1-1019·24. - 8-r. General João Francisco . Cor-
diaes saudações . Meditei sobre a oonversa que tivemoS' honte!ll na presença 
do General Mi-guel e cheguei ás conclusões que, com !franqueza, lhe vou expor: 
o senhor dispoz de tres qua~·tas partes dos fundo s desta columna sen1 estar 
a u tollizado. E' verdade que em um con selho, composto do Senhor General 
:Mesquita e General P adilha, d.esolveram a applicação de dinheiros na compra. 
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~c armamentos. Mas isto antes, de ~"Saberem quando eu chegaria aqui. Uma 
vez, porém, que a ida do General ·Mesquita foi depois que 0 senhor já sabia 
gue em menos de oito dias estaríamos aqui, não . devia t el-o feito. 'l'anto-
assim · que o General Padilha mandou-lhe dizer que · convinha esperar. Por 
outro lado o senhor !lle disse em "Joaquim 'l.'avora" estas palavras textuaes: 
"General! Não se illuda com o General !Mesquita; eu sei desde muito longE" 
que esse homein só espera a oooasião para dar o fóra e retirar-se ~da revc -
iução". Assim, o senhor não podia escolhel-o para tal commissão . .. 

Accresce ainda que nós dispomos de dous milhões de cartuchos e dous. 
mil fuzis, não sendo razoavel comprometter os fundos com que esta columna 
contava para viver, n a compra de at·mas para um exercHo prablematico. Ago-
ra outro assumpto: O Sr. me dis·se: "eu tetnho o meu ·plano de ·operações". 
Ora seu plano ·póde Se!l' exceDente, á parte a incumbencia que me deu· de volta!" 
pelo Paran'á com 4 a 5 mil homens >(!) indo fazer não sei bem o que . O plano, 
·porém, repito, póde ser excellente, mas na occasião faltam-lhe recursos e au-
toridade 1Jara o e:x.ecutar. O senhor me declarou peremptoriamente que tinha· 
resolvido seguir já e já para o Rio Grande e isto tamlJem á minha revelia. 
Só por muita complacencia e cortezia é que o senhor consentia- em espe1·ar 
\lns quatro ou seis dias! ... ·e isto por muitos rogos meus. O Sr. resolveu· 
nomear ·Um comité politico diplarnatico j'á tendo dous nomes. !Resolveu crear 
um Conselho de Guena para di~·igir as operações - o que é uma novidade e· 
uma extravagancia, pois acaba com o commando unico, postulado de toctos a.; 
.. ltercitos. O senhor mandou o Major Tavora numa commissão que elle nii.o· 
pôde desempenhar. P.or todos estes factos, general, eu vejo que o senhor desli-
gou-se desta columna ou então demittio-se e assumio a chefia de todo o mo-
vimento. Em qualquer dos casos deu-me a Uberdade de agi•r, sem contar CO!ll 
o senho e de accõrdo com os .companheiros que me seguem e me têm pOt" 
-chefe . .Se o senhor não se ausentasse, o problema estaria res'Olvido porque, <le 
;llOlli .grado e com .grande prazer, lhe passaria o commando, que, reconheço,. 
está muito acima da minha aptidão. Mas como o senhor se retira E OUTROS 
CHEFES NÃO QUlEREM O COMMANDO IDJ\1 CHEFE, \'OU agir e deliberar 
aqui consoante o meu modo de ver e vou tambem entender-me directament~ 
""m os amigos do Param::., !Santa Catharina, Conte&tado e Rio Grande, artm. 
de combinarmos uma acção conjuncta. Procurarei ir ao encontro desses com-
panheiros, pois não creio nos .3 ou 4 mil 'homens que o senhor aqui nos man-
.(lará para voltarmos pelo Paraná a São Paulo ... E' o que me cumpt:e dizer-
lhe. M:uito grato e muito >honrado com as consideraçõ'es que o senhor tem m e 
dispensado, subscrevo-me vosso patrício e amigo General Isidoro Dias; 
.IJopes." 

P. f?. -Desejo, ainda frizar que o senhor não, quiz vir até onde eu esta-
va para falla·r-me; eu, porém, que sou mais modesto e humi'lde,- fui· até onde 
o senhor se achava, em Mendes. General Izidoro." 

Dos terl)lOs e allegações .contidos nessa carta se. verifica claramente que 
o GENEiRALIISSIMO ·havia perdido toda a autoridade e força mo,ra l que pre·· 
tendila conservar. 

A'lém de desarrazoada, essa carta contêm in verdades e intrigas. 
Eu não disse a elle que o General !Mesquita pretendia DAIR o FO'RA, nem 

-manifestei desconfiança deste companheiro com quem sempre mantive boa. 
camaradagem . 

Leia-se ·a resposta que lhe dei: "iFoz do Igüass{j, 25 de Outubro de 1924. 
Exmo. Sr. General Izidoro, Dias Lo:IJes. Causou-me muita [lena a sua carta· 
de 21, porque ella contém muitas cousas desarrazoadas e inverídicas que de· 
notam o ertfraquecimento, de $eU espírito: 1 • - Diz V. íEx . que eu dispuz: 
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de tres quartas partes dos fundos desta columna, sem estar autorizado, esque-
cend<J-se, pois, que eu lhe expliquei que os DUZENTOS e TANTOS CONTOS 
que o Capitão Ca1walho entrego:u ao Gener~l Mesquita foram po1· mim, Mes-

-quita e Padilhll, mandado.s para Montevidéo para amÚliar <JS nossos amigos 
riograndenses n a acquisição de_ a;rmas, etc ... 2" -V. Ex. considera extrava-
gantes_ as minhas conjecturas sobre a vinda de elementos do Rio Grande para 
~ngrossar esta columna e sobre um Conselho de Guerra para dirigir as ope-
rações dizendo que todos os exercitos obedecem a um ohefe supremo . Desco-
nhece, portanto, V. Ex. que povo armado não é exer cito regular e q ue c hefes 
supremos nã<J se impõem a tropas revolucionarias, e sim, estas criam de 

.àccôrdo com as d rcumstancias momentaneas, as direcç~s que melhor lhes 
pareçanl.; 3" - V. Ex. diz que eu mandei o commanda nte Ta.vora. Não é 
assim . Elle prüprio' pedio-me •licença para seguir e eu consenti crente que 
!aria aiguma -cousa util; 4ó - V. Ex . diz que eu lhe communiquei a minha 
)lroxima partida para o Rio Grande e que nã o o, .consultei. Será esta a unica 
falta que V. Ex. pôde attribuir-me, mas, se reflecti-rdes que eu tenho apu.1·o 
por d:mveniencia da revo'lução e que {POsso voltar a reunir-me a esta colummt 
·em qualquer parte, deveis ·desculpar-me; 5" - Creia que nunca pensei ma_-
goal-o, nem desrespeital-o. Em todos os meus actos, inclusive nas m inhas 
p~·odamações, sempre tenho externado os meus sentimentos de veneração a 
v611 como companheiro insepa ravcl desta Santa Cruzada que tão duros e cruei:J 
soffrimentos me tem causado . . . Tudo tenho suPJPortado estoicamente, como 
estou disposto a s upportar as vossas impertinencias, tudo: em holocausto á 
nossa Santa Causa; 6" --:- Entendo que devemos chegar junto-s com esta Cruz 
ao Cal vario. Não devemos nos sC~Pa-rar. Submetto-me ás injuncções do caso e, 
a bem dos interesses da r evolução; tudo !!'arei em harmonia comvosco e demais 
companheiros . . . Sempre_ ás suas ordens, o seu ~amarada e amigo João Fran-
·cisco" .. 

IRemetti esta carta de Foz dO Ig uassú. e ahi_ me reuni com o General Mi-
guel Cost!J-. a maioria do E . M. e muitos otficiaes. Em cumprimento do que 
pro.metti, isto é, a,fastar do commando da divisã<J pa-ulista o nefasto chefe su-
premo,_ .propuz que se constituísse um go.verno, do qua,l Izidoro faria parte, e 
·fi! ..O acclamar Marechal ( ! ) Acceito o meu alvitre, fiz lavrar actas assignadas 
por todos n ós, q ue :foram entregues ao lYLARIDCHAL, para levai-as a S. Ex. o 
Sr. ,Dr. A ssis Brasil, que tambem deveria fazer parte do -governo. 

Ficava a15sim ")pso_ facto", o .GIDNIDRAI.iLSSI·MO separado do comman.do 
da .coitada da columna 1paulista que elle tanto arruinava e massacrava. 

A esse tempo, o MARECIL~L já -hruvia pul:Ylicado um boletim passando-me 
o comma_ndo, pois, elle prO<prio havia sentido a sua desmor a:Jizaç-ão. Eu, po-
rém, recusei o cQ.lnmando:. _ 

~~nte Q meu gesto e os meus ultimos actos approvados por todos os com-
panheiros, Isidor o sentio-se a nimado e recebeu tudo de mão beijada, resol-
vendo •partir logo afim de se entender -com o companheiro de go<verno-, etc . . . 

Antes de .partir, muito comm-ovido, pedindo mi\ de~ulpas, entregou-me a 
carta amistosa e ·bajulatoria que transcre:vo e a credencial que mencionei na 
carta aberta citada. "Iguassú, 29-10-9-24. Exmo. Sr . General João Fra-n-
cisco. Cordiaes saudações. Como os assumptos de que estamos tratando são 
de interesse co.hle-ctivo, de ordem gera1, -não pessoal, qu~ro em resposta 'á sua 
aggressiv a car:ta do 25 deste, da r a lgumas explicações que esclareçam bem a 
questão. Se se tratasse sómente da minha \pessoa, certo eu deixaria de res-
)Jonder para -não lhe roubar o tempo. 

4 minha cat·ta que pro-vo COJ? tã<J aspera ·resposta tratava exclusívamen-
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te de assumptos .~·elativos â revolução e não cont.41-ha ·uma só palavra qua · 
:vos fosse Oifd'ensiva . \Discordei de sua opinião e~ alguns pontos e critique1 
certas l·esoluções suas, mas não b.a nada que na minha carta jiemonstre des~ 
cmisideraçõles nem esque-cimen to dos 1·eievantes serviços que o senhor tem 
prestado á revolução. . . Incidentemente ·critique( o seu plano na prurte re~ 
ferente á mi-ssão a esta· c olumna, que seria reforçada com 3 o:u 4 mil homens 

·que o senhor nos m imdaria para operarmos em São \Paulo. Critiquei ainda 
a nomeação de um conselho de guerra para dirigir as operaçõ.es e, pela sua 
re~posta, vejo que o senhor co.ntinú,a laborando em el'ro . . . 

Antes de 5 de Julho bati a diversas por.tas p-rocurando um chefe capaz ou 
pelo menos um nome •que tivesse repercu ssão, porque julgava-me um noml:l 
apagado . . . Durante a campanha, quatro vezes, veja lbem! por quatro :ve~ 
pedi substituição e n ão, me quizeram dispensar. Cheguei mesmo, em São, 
Paulo, A PAISSAR O OO.MJM!A.N'DO ... Em mensagem que dirigi aos Generaes 
Pàdi'lJha e Miguel (eni. "Joa~quim Tavora") decJarei-bhes que deixara o com: 
ma'ndo e indi'cara quem deveria substituir-me. O senhor e o Glene•ral Mesquita 
não receberam essa m e·nsagem porque se achavam ausent'es. Ainda ahi o meu 
pedido foi recusado. 

Critiquei o conselho, por questão de tec:hnica e não porqu e quizesse ou 
desejasse continuar chefiando. 

Dadas estas explicações a que fui obrigai'!o, ·quero a inda accrescentar qu'ó 
:respeito .e compartilho de s uas magoas pelos· revezes moraes de •que o senhor 
tem sido a]vo . 

Quanto aos serviç-os inestimaveis que o senhor tem prestado á revolução, 
desde as trincheiras de São Paulo até á tomada de Guayra, ninguem os pro~ 
clama mais alto do que eu. Isto é, tanto v.erdade que, desprezando melindres 
que o senhor •conhece, o promovi a genera l antes dos que hoje são seu s coJle-
gas e talvez até por isso a~guns delles me queiram mal. . . 

tA>qui !fico ás suas ordens quaesquer, que serão gostosamente cump·ridas. 
O companheiro e amigo. - Genm·az I zido1·01 Dias Lopes." 

Ahi está. stereotypada a physionoo:nia do menfucaa>to. EHe 'PrOIPrio con-
fessa que em São Paulo PASSOU O COMlM)ANDO .. . Quem não vê ahi a dls~ 
simulação da fuga? . i 

Passou o commando, mas não, passou A l'ND!EmECTIVJDL MALINHA 
COM O ARAME! .. . 

~gora, no seu pamphleto, o misera'Vel critica com acrimonia o periodo 
finat ·da minha carta-aberta em >questã.o, classid'icando de cartão de visita 
aos governos. 

·Eis ahi mais uma vez mruni.fes.to o, desequilibrio mental do mentecapto .. 
Eu disse e rep-ito que ~·enunciava, como de facto renunciei, á minha col-

Iruboração na guerra fratricii'!a do nosso caro Rio Grande, em vista das con~ 
tro.versias que surgiram; e, IPOl'f!Ue considerei que ê mistlér pOUJPar o sangue 
e ·os ibens de todá a especie, do nosso :povo. 

•(.O Sr. Dr. Assis Brasil tam•bem aconselhou que se poupe a guerra 
civil) . 

Finalmente, quanto a: outras calumnias que o MAJRE:CHAIL VEADO pro• 
mette editar, aguardo, para dar-J.he o tiro de honra. 

Bu.enos Aires, 2 de !Setembro de 19'25. 
f: JOÃO FRANCISCO P. DE SouzA. 

(Transcripto d'A Noticia, de ·2-5 do con;ente) 
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!Presi<!ente • . . .... . ........ . . ..... . .... · .. · .. · .. . ..... · · . . . . . 217 
Soares dos Santos . .. .. . .... .... .... ·· ........ · .. · ......... 240 e 483 
Lauro S odl'é .. ...... .•. , .......... . ...... . .... . ; ..... :221 - 3'2,5 e 543 
Vespu cio de Abreu . . ... . .......... . · ..... . ..... · ..... . · . . . . . . . .. . . 254 
J.\1oniz Sodré - 12•519 - 268 - 2-814. - .:!48 - 3·5·2 - 364 - ~76 -

390 - 426 - 4139 - 48:9 - 494 - '547 - .5'4·9 e . . . . .. . . . . . . ..... . 566 
Requerimento sobre os presos politicos .... . . . . . .. · . .. ..... . .. · · 4>39 
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A . AzeredD . . •.•.. · ..... , , ..... . .. .. •. . ... • •. 12-78 - 3-6·2 - 488 e 646 
l3arbosa Lima . ... . ·293 - >300 - <30.9< - 490 - 4918 - 5(}5 ·- 5.44 e 661 
l3ueno tBrandão . . . · · . ... . .. 2·8•9 - 317 - 403 - 440 - 458 - 51:3 e 1&48 
L opes Gonçalves • . ... ... , ...•..•... . ..••..... . ... . ... .. . .. . . 30·8 ·e 476 
Antonio Mun!z . • . . . . . . ... . ........ . . . .. . ... . .. .. .. .... 3!30 - 336 e 57·5 
Aristides Rocha • . ... . .... . .. . .. .. .. .. .. , ......... . . . . .. . 4115 e 50·3 
!Paulo de Frontin . ., ... . ........ .. .. ..... .. . ...... .. .'510 - 54(1 e 1'549 
Ca-so Niemeyer • . ... . . · .. . . .. ..... : ... · · . . , .. .. . . .... . . ;,. . . • . .••• • • 6'1.0 
Sampa io ·Corrêa. . .. . .. .•. . ... . · ...... . ....... , . , .. • · ....... . ,. . . 6120 
Discursos do tSr. Mello Vianna, !Presidente do Estado de Minas 6'50 

ANNEXOS 

Carta de João Francisco ..... · . .... · ... . . · · · · ..... · ....... · . . · · 58ú 
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