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, SESSÃO DE 29 DE . AGOSTO ( 1919) 

--o -~sr. - Ephigenio de SaUes: - . Perdoe~m.e V.- Ex., Sr. Pn~

~- sidente, ; peidoc-rne , a · C amara :dos ' D eputados o dissabor, ,, que .lhes _, ·v,on 

proporcionar, de ouvir a minha desatavi<ída palavra (muitos .não<àpaiMlos), 
;,-•de - ·supportar a minha desp-retenciosa oração. ~ 

Dada, porém, a magnitude, do assumpto _de , que-- me .-vou :occupar, 

vqo-me forçado a abusar da benevolencia . da Mesa -. e dog ·meus pai-e-;, 

' :t:fim. de cuqíprir • um de-ver -de · -rep-resentan-te do Amaz1mas, um -dever dt 
1:-reprc.escntante --da - Nação - e de brasileiro pa-triota, .;que o sou, -dever qu~ 

. ·ccinsidero- mesmo de consciencia. 

'A' -- frente do Governo do.··A:mazomts":está -um cidadão . que -~ :tenhc 

' repetido por diversas vezes · e o paiz .inteiro o sabe - foi :d1i collocadc 

< oom o a-po1 o ex c! usivo de -minha influencia, unicamente .-pd a '-mính;·, 

, . -~ ' -intervenção. 
O Src AuGUSTO DE' LIMA:- Ainda é . aquelle .mesmo'? (Riso). 

O • SR. Er>HIGENIO DE SALLES: - A que H e . mesmo., infelizmente. 

() SR. CosTA' REGo: - E é por isso que .elie é tão ·ruim"? (Riso). 
O SR. _JoÃO ' ELYSIO: - Pelo que o orador- acaba de dizer, era -antigo 

• :rmigo de S. · Ex. 
0 -SR. " E.PHIGENIO DE .'i!ALLES: -- O --momento, . ~utretadto, S;-. Pre

.,_ sidente, n-ão é·: para · retaliações partida r-ias, :não . q·uero ·-esmerilhar ·.esse 

'- caso '.Í :i conhecido -da Camara nem me deter sobre- a •-trahição desse Illtll 

, ingr<tto protegido 'politico; - deixo de lado o -leproso, para -tn1tar >tão 

'- .sómente dos magnos interesses do Estado ·que para a 'Camara--me ·mandou, 

:•' dos ·interesses · do povo do Amazonas, quiçá da bôa hma do: •BrasiL 

Ha dous annos e oito mezes, governa o Sr. Alcantn:t :;Bacel:lar; o 

··• ''Ama-zonas } ha · dous • annos· e •oito · mezes, o· Thesouro· do Estado arrecad 1 

regularmente as rendas previstas no orçamento, f ·e;sas rendas, c;ue-- teer_ll 
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excedido as previsões orçamentarias, vão sendo despendidas em malvec

sações, appEcadas a despezas sumptuarias, perfeitamente adiaveis, dei 

xando o Estado de cumprir sagrados c sol·emnes compromissos, assu·· 

midos mesmo com credor estrangeiro. 

H a dous annos '·e oito mezcs ,· repito - á testa da .administi:açào .. ~; t 

encontra o Sr. Alcantara Bacellar, tendo substituído o Dr. J onathas rk 

:Freitas P edrosa, meu honrado amigo, que ao termina r o seu período go·· 

vernamental conseguiu realizar uma optima· operação financeira na Eu

ropa, negociando com grandes vantagens tm funding, que deixaria seu 

successor em condições de levar a termo uma boa gestão, capaz .de mesmo 

· tentar a rehahilitação das finan•;as do Estado, sabidamente avariadas por 

.. desmandos anteriores. 

Não se 2.p rov'btando, entretanto, dessa situação, alcançada merá 

:.p:os· ·esforços de seu predecessor, o novo Governo não cumpnu uma clau

sula, que fosse, · do contracto do funding . 

Cem ·O serviço da divida do Estado, e sem o funding o Thesouru 

do Amnonas despendia cerca de quatro mil e tantos contos de réis ;d1~ 

suas rendas ordinarias, ao passo que, com o fundi ng, essa despcza ficou 

r-eduzida á SO'mma, relat iv:unente pequena, de 800 a 900 contos de réi~. 

Pois bem, nem um só coupon do fun ding foi resgatado até agora. 

·O Estado faz regularmente a arrecadação de suas rendas; mas, qu~ 

se vê'? Creditas extraordinarios, creditos supplementares são aber tos 

p a ra pagamentos de dividas de exercícios findos. 

E sabe V. Ex., Sr. Presidente, sabe a Camara, por que se verificR 

a abertura de semelhantes credites'? Porque os negocistas, os compra

dores de divida, a 60, 70 e 80 % de rebate, são protegidos da situação, 

associados, si não directamcnte ao Governador, ao menos a individuo:; 

de sua intimidade, a parentes seus, a pessoas de sua privança. De tai 

sorte que: muito propositada'mente, . o Governador deixa de pagar em 

ternpo os serviços ordinarios do Estado para dar ensejo aos agiotas de 

fazer bons negocios á custa da fome do funccionalismo do Amazonas. 

Isto feito, após a acquisição da divida do Estado aos funccionarios 

com phant2,sticos abatimentos, vão os agiota·s a() Thesouro e recebem 

integralmente. 

O SF .. AuGuSTO DE LTMA: - Mas o Amazonas vae ter urna folga 

com os 1 S mil contos. 
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O SR. EPHIGENIO · DE SALLES: - Acredito muito no patriotismo d•_; 

brasilei;o illustre que está no governo e· penso que S. Ex., respeitando c 

seu cargo, não ha de consentir que esse dinheiro, ao menos por emquanto, 

(o Estado tem de facto necessidade desse ern.prestimo para iniciar a su,l 

restauração financeira), não -seja entregue ao Sr. Bacellar, que, com 

segurança, irá depredar os dinheiros da Nação. 
'' · Esse dinheiro vae ser applicado á compra de adhesões, ao augmento 

da policia para abafar protestos daquelles quo: clamam contra os dt;:;-· 

ri:J~ndos do Governador. 
O SR. AuGUSTO DE LIMA: - Os credores estrangeiros abriram · ::I 

fallencia do Estado'? 
O SR. EPHIG:imro DE SALLES: - E' o que succe·deu no E~tadó, qut:· 

infelizmente, passou pelo dissabor de ver o credor estrangeiro protestá.;'' 

em juizo divida sua, que não foi paga em tempo, - ou mesmo que· 

ainda não foi paga. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Será o caso de chamar o pi-in'ci[y · 

allemão. (Riso). 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Do infortunado funcci óhalismf> 

do Amazonas, o da capital tem os seus vencimento~ atmzados :Je Í11aís 

de lO mezes, e o do interior está ha mais de 20 mezes sem receber viri.tenú '' 

O Sr-. PEDRO LAGO: - V. Ex. esd. fallando da Bahia. (Risó). 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não. Não quero .xcupar-me ,.h;· 

política de sua terra: estou fallando do Amazonas. 

O SR. PEDRO LAGO: - .<\Ih, é curioso. (Riso);· 
O SR. ErPHIGENIO DE SALLES: - Não 'tem o Governo· do ' Estádo a 

menor noção do que seja administração publica, li'ão respeita·instituiçõt>3 

de ordem algu~a, não cumpre os julg;Í.dos . do P oder J udiciari0 esHtdoá'l ;· 

rião cumpre os . julgados, nem mesmo do ·propriü Supremo T~ihünal 
FederaL . ··--- · · 

A Camara dos Srs. Deputados sàhe perfeitamente, porque é cJ(j dn

ini'riio publico, porque todos os jornacs publicaram, que por ·-inâ5 v'ezes· 

o Superior Tribunal de Justiça do Estado formulou o pedido il~ intei'

venção de accôrdo com o art. 6", § 2°, da Constituição Federal e o Tri~· 

bunal inteiro do Amazonas rcmetteu esse pedido · ao entiio ·Presich·nte da 

Republica, honrado brasileiro, -s·r. ·Delfin1 .Müreira. Esse tribunal fé,! 
levado a tal extremo ·porque ' 'via: desrbp.eÍtados todos os dias os ,,'cus 



ju1ga·Gf'Oli> O ., Guv'E:rnu,\ o ... Fol/.k·c E _xccutivo · não tomava , conhecÍJp~>.nt.n de 

sua'S< se.ntei).:ças e' a prova disto :< está nos .. ca&Qs occorridos. em: Pari•1d~~H 
c' S: Fdippe. 

Em -· S: . Fehp_Ae, o · j ui•z, de direito , loc-al concedeu h.abeas-corjlZH., a v , 

:mpetin:ten~dente· • rmmicipal . e• aos:· in.tendentes. 

Esse l~aber.~-J·-corpus foi· confirmade -pelo · Supericn .. TribunaL de J.i.l'i-: 
tit;a- do Estci.do· . . rV. outra facção; pprém; rcque<etl identico remedio ,ü · 

juiz setci:on:aJ: do. Amawnas·, 

Este deferiu o pedido esta belecendo por essa. maneira o confJict.)< 

de jtwisdicção: 
\'indo a contenda ao Supremo Tribunal Federal,. este decidiu . dtJ: 

accórdo com os julgn<io.s do · jui·r.. de direito de S, Eelipne-· e do Superio: 

Trib'nnal de: J nstiça: du Est:Ldo; cassando· a ordem de ha.beas-ccorjJ.us. dç

C4"etnd-:ü pe!il..o juiz. seccionaL 

Pois bem ; tendo conhecimento desse facto, o Governn.dor: do Es,ta.çl~ " 

ML hoje n:ão deu .. cumprimento á· dêci5fw · do · Supre;n<) Trihunal. Federa.!. 

O Sn. AuGUSTo DE LtMA: - - Por que não foi elle demmciadci, Oll< 

pl"ocessa.d(r 'I · 

Ü é' SR. E1>IHGENW ' IrE' SNliLBS~ : - - V . Ex. sab~~ tanto qu.anto eu c• 

qtH: va.km . disposições legaes · que mandam; p rocessar.· P:res!dentes. 

(} Si~. AUGUSTO DK líi.J\IA: - I-Ht peças q.ue nã.o funcci•.mam e .. 

preciso· ver- ndlas. o_ supremo. resportsavd . 

O SR. El'HIGENIO n E· SALLES·,: -- E-~ n· que eu . quero . !·emediar co'llT: c-. 

projecto que vou suhmette-T· á c.ons:i·deJ;avão do. Con gre:>SO·' Nt.1ci.o.na:L 

Em Pa.rintins-, deu-s-e iden.tico. facto . (., jui'l: de direito concedeu 

lu~br::as!-rorpu;s ·. ~v urna facção.~ polit·ica e <l ' Superior 'I:r.ibuna l de JustÜ;;t ., 

r.cm:fi..nfifJ.u- :r sente-nça, ma~ até hoje- não · fo.i· e.Ua- cu-mprida. 

O Si<. A:uc;.us'!'O DE' LIMA: -- O Supn-lmo TTibunal não .. tem meiiJ~:, 

de fazer cumprir suas sentenças, de fazer efficazes as suas ordens<?-

(} SR·, EPHIGE-N-10 DE ' SALLES : -- 'L'em-, n-.as. dese: raeadamente nã,) 
·~ .• ! 

usa dessa faeuldad<:. E' ex·actatnente · porque até hoje não se tomou- is&P-

mn- wnsider;t<;ii.o que pretendo submetter ;1 . deliberação . da Cas-a o· meni' 

proj c~·to. 

J :í o Supremo· Tribunal declarou, em· cmco ju-lgado,, seus, que : t).! 

A mazonas 6Sta.va fóra da· lei, fóra da C0nsti.tu.ir:ão· e o .. Ama-zon;IS - a tb- este 

mome.nto cnntínúa . fóra de lei·,. fó.na da ConstituiçãE . 



- 7 

-i\ .q~n.tas estas irregul:uidades, em virtude de tantos desmandos, ,tr,;· 
·.,' . : _,.' ,• ;·(! ~ I . '· ··. . -·· •:- .' . : :' :'.'; ~: . ·, ': ': .. . ·: ; , . . ·;. ' ' ... ·; . . ;: ' 

tantos erros, reso\~·i rrazer á co,nsi~~ração da, Cas~ o projecto, para cu.j :-' 

sé,rí~ de . amsirie~(m.(ia, q~te passo . <Í l~ r ; sol i cito a attct~ção dos ríob~Js 
col .l e~;a~ :' ( u) •' ' ; ·- ·, ·' . .· ' . 

FiY.·. e~ t: es dous c:onszderandq_ afirn de q~e o CongreSS(J: N acio:tal , saib.1 

~onw f?f q~e, sur:~~-~~ ;L clup,li~a~a do P,<!,~,er rfg~~!-~t,i~o. n ~J l~s ta ~lo' cÍ~ , 
:A mazon:,.s. ·· · · ... · · 

Quando f<:! da el.ei<Jw da Assembléa l ,egisl\ltiva E staduaL tendo <~ 

Sr. J? a{;~l\~.I co~tmunic;1do at;·~ repre~~P.~Rfl,tis. de; Am_afp~a~ na. C~t~,ara 
c no Senado l"edçracs a ch,tpa por elle organizada pela su:t exclusixa 

v~ntr dt:;.i P,'!l~~ ros~~ - el~ment?_~ · p_artid,a, •:i~.~ do ~s~;d~, i~iu rgi;am·se ~~n-~m-' 
e~.~-< ac~v, de,spic,}.t~c?. 1: oppuzer an; u~n<;~, outri chapa · á do. Governador, qu~. 
fui estr;)ndosa~entc derr~tado. · '· · · 

• ;t ri~t;·; (Úas' cl~pQi~,' ; et;~fo,rme cst;J.tu<:, a lei ekitoral dn E stad;;o
1 

rtuniu-sc a jun ta apu;;~dora q~1~ · '.fi1~cci~~ol; ·nos di~u; 15 ~- 16 de Dçzc.~lbr,): 
/i; d~icão rca !Ízo~~~~ - ~ I } dé Nc;;emb.ro. . • . ·• ' . . 

. r· . ~--.· e . - : .. :>" ·,.;·-~ .. ~- ~ . ;_ ~- ~ 

O Diario Official de ] 7 de Dezembro . pu~licou a integra dos a~tus . 
• ~:t ~- .. . . : ~- - . . ..• . _-. ·. ·. _;.~~ 

d a, apl)tlÇ_~o pd~, qual fora.rl\ l~iplO'!Jllld?,.~ os .39 ca,nd~~atos op~?sicir1· 
nist:as . · · ·· 

P;o_is b~n1: o. qgvyp.a,~?.r d? }~st:JAo, a_o ter co~heci:;wn.to do facto: 

pel~. ~?H~fu.~;.t d,a mar;d~)U, co!l,~isc.a. r a ediç_ão i;{tei!~. qe~te,:j?r.~~al; e~;~ : · 
p apdo, C,O~O é natura], als'\ns nun~CJ~lS, vier_alll e~le~, ter ás m~rih;:s mã?7: 

F t·7. ~ (jov~:rn; rl<'r s_~l;stituir a edi,~i.d (:~nfiscad,a éor urn;l out'r;~, 
n::t ql}a;i, t:m ve?._ ~~: pnÇ,lic:u na in,~fgra · r:t acta ~a ;pur~ção ge.ral d_'l:' 

deiçôces. conforme já fizera na. cdif;ão de~apparecicj.a, pü~llcou, ap~na<. , ' 
• .,. ,. · • • • • • i- ~ .. ',_ , • : : r · :-u · · -· _ -.· ; : : ~·· 1 .'~ _.. . ~- ;· -: 

uma noticia, com outro resultad(), se_g undo o qual estavain eletto_.; os can· 
didatoli do Governador, . .. . .. .... . . · ·· . '' ·'' '·' 

~ilÍ no d!a segll \n~e, em l & de~ D ezembro, foi que no Dia:r_io O ffiriat 
sahÍ)J ~vblic~d;t a acra CO!l1Blft,a dos. trabalhos da j t~~ta.' ' ~lege~db <iS . 

ca ndidatos do Coverno. 

1i}.Y!tr0~.anJ;o artieuloH·sc aq~i , no Supremo T,ribunal, qpe os meus 

t:ol'rdigionarjos haviam falp_.ifi sado uma edi~;ão do Díari~ O ff.í~ial, quand•> 
nm nmf,ronto poderia ser fcitô pan; ~e ve;ificar das d~a~ ;djçÕ~'s d.o Ab:' 

.··~··'! ,; ·- .. - ; , I ': :·-.;].'·'', .. :.>'_ \::·. -. , ~ ~~-

17, ql~.~l, a qu1: rinha os carac:.tc ris,ticos de falsificaçã~ . 

cif SR. Co~T;, lhe-o: -- As duplicatas, a(li,' appa;ecem até nos .i ? rn.ae~ ~ 
O S R. }!:pl-IIGENIO DE S.nr.Es: --- No di;-~ 10 de Junho, os m~u s . cot"-
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ieligioilarios l-egitimamente eleitos c munidos dos - respectivos dip L<J'l_U<tS 

diúgiràm-se ao edifício em que se devia reunir a assenibléa . 

Alli éhegartdo, encontraram · todas as portas tomadas pela forç:l 

armada da policia, impedindo-lhes a entrada. Dirigiram-se em seguida au 

lnstitutd Historico é Geographico, edifício tambem estadnal, e, de ac·· 

cô'rdo com a Constituição do Estado, que permitte a reunião da ,tssem_bl_._:a 

em qualquer edifício publico ... 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Que Constituição liberal! .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -'- ... alli se_ reuniram e procéd.emm 

ao reconhecimento de poderes e elegeram a respectiva JVIesa. 
~Ias, quando terminavam os trabalhos, era o edifício invadido pelo 

Dr. Vivaldo de Palma Lima, que a serviço do Governador, acnr:npa

nhado de praças de policia, poz para fóra do edifício os men s d<:.s •rert · 

turildos corrdigionarios, ameaçando-lhes até as vidas. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Foi um de;;pej o . . . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: --- Vem a pcllo, Sr. Pre~idente , 

mostra r o que m otivou o pedido de habeas-corpus . 

. Não podendo funccionar no dia rnarcado pela Con stituiçfto dó E.;-

tado, isto é, a de lO de Julho, foi a assembléa bater ás portas d .. ·, j usti<;''' 

federal, solicitando habeas-corpus ao integro juiz da secÇão do Arrmzonas, 

o qual, pedindo informações ao Governo, dellas inferiu, pelo confront::> 

feito com os clocumetos que acompanhav;un u pedido, que se da-va uma 

duplicata. Julgou-se, então, incompetente c proferiu sua sentença., em 

que reconhecia ser o feito da competencia do Poder L~~gislativo Fede raL 

Desta sentença foi interposto recurso para o Supremo Trihun;d , 

que a confirmou em sessão de ante-hontem .. . 

O SR. PmEs DE CARVALHO:-- H.ecurso ex-officio? 
O SR. EPHIGENIO DE SALUõS: - - Não; inte rposto p elos p:1ci nl.'{;:; . ( ' 

tribunal confirmou, a sentença pelos i nnumeros .fundam en tos ju rídico ; 

expendidos pelo juiz a quo. 
O SR. PIRES DE CARVALH O: - -- E o Supremo Tribunal reconhece u 

~ existencia de duplicata'? Este é o ponto político. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Reconheceu e é essa a princ ipa l 

razão da minha presew;a nest:t tribuna, para apresentar o proj ecto GL: 

que já fallei. 

O SR. 1\iL\URICIO DE LACERDA : - InterverH;ão cnurg1ca. 
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.• o· SR.': ~EPHIGENIO DE SAI.LES: ~ Diz bem v. Ex., pOIS é extil:pação

de um cartcro rió coração da Republica. 

"Considerando tambem que, parallelarhente com ·a des· 

ordem de desorganização politica, se verifica a. mais coil1pletol. 

subversão administrativa, reveladora da · incapacidade absolut:t 

do Chefe do Poder Executivo para governar e administrar o 

:Estado, e a prova de tudo isto ~epousa no facto de já haver · o· 

credor estrangeiro feito protesto judiciario, publicado 11o D"iaJ"i;_, · 

Official 'da Republica, por falta de cumprimento de obrigaçõ<!-; 

o.riundas de contractos solemnes, realizados entre o Estado ·· e 

esse mesmo credor estrangeiro; tendo aque!le lançado crimino· 

samente. mão de impostos e-speciaes que . se achavam destinados 

ao pagamento de juros de apolices emittidas· para satisfação d~: 

d!vidas e obrigações contrahidas em consequencia de opei-açõe> 
financeiras.'' 

Desse facto já tive occasião de me occup:u em discurso proferidJ 

o anno passado. 
O SR. PIRES. DE CARVALHO : -:- Esta garantia dos impostos· para · c/ 

serviço da· div.ida externa foi constitui da por penhor regular'? 

o~ SR. EPI-IIGE~IO .DE SALLES: __:_ Este documento não se refere ~\ 

garantia de divida. Trata-se de uma encampação feita pelo Estado .. 

:O~ SR. -PIRE·S QF. .CA~VALHO_. : ---:-- G-arantia real. só reconhecemos ent 

direito ou a hypotheca, que não cabe . no c;oso, ou _ o penhor, ou a anti· 

chrese; que tambem não . é cabíveL . Portanto, pergunto a \'. Ex.: esse_ 

contracto, do qual decorrem obrigações, está amparado pela garantia ca~ 

hivel? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Por um imposto especial, cread•) 

para este fi'm. 

O SR. PIRES DE CARVALHo·: - .)á é mats grave a ~ituação. 

O SR. EPHIGENIO DE SALI.ES : - Era uma companhia estrangein 

que operava no Amazonas. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: -Renda especial para fim determinado·? 

· O SI{ . E PHIGEN IO DE SALI.ES: - Tratava-se da encampação ,:h 



.YlançÍ.c~s l tl)proyCQ1t;IH8.; () Est~tdo fez a encanw_fç;fw, e o cregor CS~):an· 

geiro acceitou uma emissão especial . de,apg.l\c(;s ,P.à;} o devido . pagant~nto. 
C· () SR. PIRES DE CARVALHO: - Mas foi uma enca,mp~çãc) · l~~ne~ti ~ 
l<J.t.w ~9sa rt,rg_un,ra., porq~e . ha . muitas en.campações que, se n ;'w d•..:vem 

CU!J\,Pf.\r; 
o SR. EP~'IIGENIO DE SALLES: - Sim, a <~ncampaçâo foi hvnesta. 

, . .. "·. . ,. 
O l<.1st~.dp er:nittiu apolic~s e creou a taxa juqiciúia. para satisfaçá•) 

dgs c?P-?pron~,i,ss~Js enlcrget}te.s . "tkt,s~s op~raÇões; estab~le,ceu :imposto> 
especiaes para esse . fim, · impostos que ~;<~ riam depositados, quinzenal. · 

n1Çj~t~, .nq Londo~ . Bank. Pois bem ; . :~ rrecad?-r~m-~~ s~iscen~o~ ·e ta ntt>.> 

co,ntp~ ... 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Da taxa judie ia ria'? 

O SR. EPHIGEXIO DESALLES: - .. . da ta/{a judiciaria ; e o Govenw 

la.\lçon n1ão dessa qua11ti:: ·!;ara ou_tros fins, . ~ ~tão 1;Ôde p:;ga r ~ coufJO'! 

d~s apolices : . . . . ·· . 

O Srz. PIRES DE CARVAl A·IO: - - V. Ex. nos está itlust,rando ct respeit·J 

da questão . .. 

O Srz. EPHIGENIO DE SALI.Es: - O protesto aqm está p~ÜJiic::tdo H•) 

Diai'io Official, que cu apresento á C;wJara, e apresento pa r:t Sf: r tr<lJ!·· 

sc r!gtP .. e f;1zer pa rtç elo meu discurso. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Menciona a quantia'? 
O SR . • Jo~É AucmTo: -'- Diario Official do Amazonas '? 

O Stt~ EPI;[IGENIO DE SAL !. ES: - Diario Official da Repnhlica. 

"Considerando que semel hante facto só por s1 devia. •)C· 

casionar a intervenção da União na vida do Estado do Ama .. . 

zona~, cujo Go,vernador, com tal procedimento , nãq, só an~" 

'iui!a n credito do Estado; mas põe por certo em risco n cred\t.<• 

do B rasil· perante · paizes estrangeiros , porquanto, em ultill}i•· 

;ma l.y:;e, nio é o Amazonas, mas o Brasil, q~te· tem o ·.kver d·: 

zelar pela su;t sobemnia de nação autonoma, cujo endÇ>_ssp_ <t; 

dividas estaduaes póde ~er exigido pelo credor . cstrang..-.iro, prJ· 

regido em seus direitos pelos s~~l~ res.pe~_tiv?s. govr.rrws.'' . 

O SR. PIRES I.H; ÇARVr\LH.O : - - - Exigcncia com intcr:venc:ão int-ern:t · 

cional em ohrig at;õf.':s civis . i: . um ;\l)H~o d e direito; tem: sido un.m prati::::t 
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iQ,t~r-litaçianal, praüca, .. ql)<; · nãg . ass~:nta, entr~:Jil.'.lto, neiJ,l , na .. m<;Hal nem 
na justi~a. 

o SR. EPHIGENIO DE SALLES: 

"Consíde.r<uKlo• que, assim·. sendo, a. desordem na adminis

tração do Amazonas póde affectar, não sómente a fórma comü · 

tu.cional cL:r Repu bi ica, mas á propria:. soberania nacional e dar 

nrigem .. a. confhctos internacionaes. que . ao Governo da UniãcJ 

incmnhe ev.itar ;" 

O 1-iK. CosTA H.EGO: -- Isto, por · emqwmto, é a presump(jão. 

f} SR. EPHIGEN IO Dli SALLES : - P·resumpção. não, sã:o factos . 

O :SR:. CüsTA REGO: - Pi·csumpção de · V . F.J·x., em face . dos factos. 

O SR. EPHIGI,N ro DE' SM.T.ES ·: - Be:mte do facto não ha presumpçãrr 

sinão a verdade positiva. 

"Conside rando que um outro facto existe; não menos d:1c 

moroso, quaL o de estarerem sem receber os seus ven!::imentos , 

os funccionarios pu blicos de lVI amíos lüt mais de 1 O mezes e iH 

do interior do Estad o ha mais de 20, não obstante fazer-se n:..: 

gularmente, a arrecadação de toda a receita P.uhlica estadual, a 

qual é consumida em mal'versações criminosas ao em vez de t~[ . 

o .se u de~tino le17al; 

Cn1~s.ider1anc.lo . que a nrov.~ notoría, e. incontestada d~ ver,daíi <; 

de~t-<: Í<lçto , é já terpm os funçcionario:; dQ Estado. inclusiv..e os ,. 

membros do Snprerno Tribunal de Justi<;a, so.l,icit.ad~ a int,Ci'· 

v-enc~ão d9 Governo federal p:1;ra que lhes foss~.tTJ pflgos os, ven· 

<·imentos atrazados ; 

Cnns idcrando que todos os poderes do . Ainazonas já' soli· 

cit::uan:1 a. asr,ist.encii!, da Fnião e appt;ll:p:ar\ paroa a sua inter .. 

ven:,;ãn, afim fk . pô.r. roh.r.o· ao. estado de· Vt'J·dap,(!i.r,a. calamidad~ 

;mblica, em qm~ sç :lCIH\ aquella unidade da. Fed~ra~;ão, não po; 

<r-pi de.mias ou outras dev :!stnçües, pro,;cdentcs de fa ctQs naturae';, 

mns pc,la fa.llencia finan.ceira do E stado, qu~, a,ttingin.do a toch ·; . 

as relnçêes d<; o.J;dcm econornica. e fina.nc:eira amaz.oncnses, · ~>· 
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. .- palha alli a mtseria da população, que se · encontra na rnai;, 

afflictiva das situações; 

· < 

Considerando que até hoje o Poder Executivo da Un ião ~ :: 

tem conservado indiffe rente aos reclamos e ás afflicções io 
povo amazonense, expressos nos insistentes pedidos de ínte; 

venção no Estado; 

Considerando que a situação do Amazonas melhor uão st 

póde definir do que o fez o eminente e erudito Ministro) d•) 

Supremo Tribunal':Federal, Dr. Pedro Lessa, quando, ao fun· 

damentar o seu voto, no ultimo recurso de ha.beas-cDTjnts requt 

rido pela Assembléa. Legislativa do Estado, proferiu o conceiN 

candente e pungentissimo para todo o brasileiro que "Pa ra G 

Amazonas só via um remedio, que era reformar-se a Consti.
tuição Federal p<aa que aquell e Estado sep governado por um 

príncipe allemão." 

O SR. CosTA REGO: - Neste ponto, s1 eu tivesse de fazer a esculk!. 

~ivergú1 da opinião do Sr. Pedro Lessa: em vez de um príncipe all~mã.o, 

·~,scolheria um austríaco, uma ~ez que os ha em ma ior numero disponivei s 

no momento. 

O SR. EPH!GEN!O DE SALJ..ES: -- Era preferível que se procurasse 

um político brasileiro 1wnesto para que o Arna:-wnas fosse governado com 

patriotismo. 

O SR. ~VL<\URICIO DE LACERDA: -- O pensamentÓ do 8 1·. Pedro Lcssa 

é que, com relação ao Amazonas, reinando a confusão geral, t2l qual como 

úa Allemanha, é melhor mandar um príncipe com expenenw1 dessas 

cousas para Governador. 

O SR. E:rH!GENIO DE · s~'\U. Es: - Creio nas boas i:1tenções do Sr. 

JVfinistro Pedro L\ssa. 

" Considerando que ··o Congresso Nacior1al não · póde cort

servar-se inclifferente ;111te uma ;;ítua;:ão as sim definid"'l. e ca.n

cterizada por um ·dos mais altos expoentes da intellectualidad t>. 

da C(lmpetencia juridic:t E: tl o p<ttrioti sm;J br:J.sth'Í rn, e, a ntes se 

torne possível a real.iz a(~ão da trememh previsão do illust n: Ni i· 
nistro do Supremo Trihun;d, j'ulgo cumprir meu dever, não o,Ó 
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de . representante do Amazonas, mas de representante da N aç~o 
c de brasileiro, apressando-me em submetter ú deliberação rio 

Congresso N acionai o seguinte projecto: 
i 
I 

Para acompanhar este projecto, afim de elucidar a illustrada C()p:l-

. m is·bâo ele Constituição e Justiça, offereço um exemplar da reprcsentaçfw 

que ao Congresso Nacional fez o Exmo .. Sr. Marechal Thaumaturgo d~ 
Azevedo, na qual estão publicadas as certidões dos accórdãos do Suprema 

Tribunal ns. 3.348, de 16 de Abril de 1913, 3.347, da mesma data, 

3.:405, de 23 de Agosto de 1910, 3.451, de Novembro dt . 1913, e 
3.861, de lO de N ovembro de 1915. Offereço tambem um ntFnero dv 

Diario Official, ele 17 de Novembro de 1918, no qual vem publicado ;) 

edital de protesto do London Bank no Juizo Seccional do Estado, contra 

11 fac to de haver o Governador lançado mão da verb;t especial destinad:1 

ao serviço de apol.ices emittidas para encampaç1io da Ivlanáos Impro· 

vements Company. OHereço ainda um exemplar da Gazeta da Tarde, dé 

JVIanáos, do dia 30 de Janeiro, no qual v·em publicada na integra a sessão 

do Superio r Tribunal de Justiça, em que se discutiu o pedido. feito :w 

Presiden.te da Republica de · intervenÇão naquell·e Estado, documentos ess'c:s 

que passo a ler p:tra que figun:m nos Annaes e sejam publicados ao pé 
do· meu discurso. 

Terminando, Sr. Presidente ... 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - :Falta um documento. 

O -SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Qual? · 

O SR. AuGUSTO DE LIMA: - A requisição do respectivo Goverrí'o, 

na fórma do art. 6° da Constituição. (Riso). 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Apresento o projecto espontanea-

r.nen.te . 
. O SR. TuRIANO CAMPELI,o: -- Porque V. Ex. não apresent~ igual

mente os numeres do j ornal que diz que foram confiscado, um, e o outro 

substituído? 

O SR . .EPH!GENIO DE SALLES: - Não os trouxe aqui, ma.s, quando a 

il:lustrada Commissão de Constituição e Justiça tiver de tomar· conheci · 

mento do pyojecto, offerecerci os dous numeres do Diario Official a qu~ 

me referi - o qne foi confisc2.do c o que foi fabricado.pelo Governador 

i nltima ho ~a, assim como o do dia 18, pub1ir.::mdo o resultado que dever:t 
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·?!ter' sahido a 17, o ·que -se não váifico1J,- porque daria ~!anho el e cwRa .1 

' bpposição. 

O SR. TuJUANo C!A'MPEU.o: _ .: Creio ·que é 'Ísso · import:intt: tw caso. 

O SR. EPHIGENIO DE SALL.ES: - Terminando. Sr. Prcl;ident•• , k

·." ~ ail.to mi~ha àlrr1a a ·:Deus e peço que' lance 'um Ólhar ·misericordioso ~obn 
o·\ \:rnaziÚlaS, CJUC td(p.ie O coí·aÇão 'de nossos ''dirigeiÜ:cs, que deixe· cahir a 

' stla ' ·infínita' 'bondade sobre aqüel1a infeliz' terra, digna de ser goverm.da 

· por quem a ~;,;ib::i .êlevar, p'ór ·quem ~t saiba homar, _pnr ,rpiem a sai11a r.:

:· h~bili.tar no conc•eito ·do '_paiz . (JY.f ui to · bem; muito bém . ·o orador é. cum

' piiirámtado.) 

'·'·ÁVTOIÜ'ZA · O GOVERNO A INTERVIR . NO . ESTADO ·· oo . A.M:ÀZONAS, A~'I'?<l DE 

l'tE'sTARRÚCi::R . AI.U .. A ' ORDEM ·cONSTITUCIONAl. 

Considerando . que, -no momento actucal, -- ·em vi-rtutie dos fâc'Ws · "cc

corridos no Estado do ·Amazonas c que ·• são do domúüo publico, - -~~·-ria

m~ntc comproml~ ttXla . 'se. acha a ··:fórm:\ ·J'epub-Fió.na federa:tiv:t, · :-cuj a 

., estabilidade e pureza ao Congresso, pela Constituição FedeTal ; inr:n'fnbe 
manter; 

Considerando que naquelle Es-tado se verifica ·· dua-lidade de Pode ~ 

Legislativo, conforme seiitença do ' juiz da secção r-espectiva, já con

firmada por ac{:órdão unanime do Supremo Tribunal Fede'ral, ·-pmferido 

em sessão de 28 de Agosto do corrente anno; 
Considerando que essa dualidade é determinada pela inter-v.enção 

indebita e violenta do Chefe do Poder Executivo na cons tituiçiio do 

Poder Legislativo, o que determina a pert urbação mais profunda e 

anan:hizadora na funcção dos poderes politi<:os do Estado, desappare· 

cendo, conseguint<.mente, a separação desses mesmos poderes e a sua 

j~depe;Tdencia organica, condição essenciill para que exista o regi men 

f edn ativo, conforme preceitúa a Constituição Federal : 

Conside rando mais que tambem o · Poder .Judi-ciario, além do Legi~-

]ativo, já teve a sua orbita invadida· e· a sua· exiSt'enc ia compromettid:t 
;.,pdo 'Poder-, Eúcutivo; · (? qual, por i" nti! re sse.~ partid;nios, tr.m . desrespei

,. tado e deix;{·do d.e cump rir sentenças c!o mais <tlto Tribu nal Judiciarin 

'" do · E~Üdo; 



C~nsideran<:io -~ tanto é ' vcrdà'âe o affirmadu - que já · por duas 

'l'e:L:es <esse i~esrno trihunál em tclccrr~i:rnrnas dírigidos ·ao Presidente da 
, . . . . o . 

"ilep~b'lica e divuÍgad<>s · pela imprensa desht Capital solicitou o extremo 

r<:<:u rso da inte rvenc:ão do Poder· Executivo ' Federal na administração do 

· ~-:stado do ·.Ama:zon.~s, i1fim de pôr termo · á ;üüHdlÍa ali i existente; 

éonsiderari.do que · dest'arte não póde ser ·mais clara e clamorosa a 

· ~te~~enção do Podér Executivo ~sí:adual na vida dos outros poderes 

· p~biiws . do . Est;Úlo, cujas tuncções 'se vf,o annullando, ao mesmo tempo 

que ~o;,. · ·euas nàMragain os direitos · cuja 'defesa l-hes é commettida pela 

or,ga11iz;u;;to constitucional do Es-tado; 
ê~~siderando, ainda, que phenomenos de tal ordem não •sómente 

~.equ~stram o Estado ·ao · r'e·gímen cõilstitucional e · instituciona1 da Fe-

l - dei·"a·m sem ·JJrotccç' ão ·legal 'os dÍreitos individuacs dos c eraçao, m;ts ~ '" 
habitantes do Estado do 'Amazona s, o~ quaes, si não tiverem a ·guarda 

c- a protecção dos !)odei-es federaes, outro "remedio n:w terão· para a sua 

• ~itnaÇão desesperada, sinão · os ·meios extra-leg:tes, .íusr.ific:1.dos em ·povos 

' ~ie;g(,~ernados · e tyntnni7.ados ; 

é nnsidr.raudo tambem que, parailehcmentc com R dt"sordem géral , 

decorrente d:t desorganizaÇão politiea, se vérifica a mais con1pleta s'ub-
. ~~r'são ~dmiuisrra'tiva, reveladora · da ·incapacidade absoluta do Chefe do 

f'~der Executivo · pára governar e ~dnfini~trar o Estado ; e que :t prova 

de tudo isto repousa no facto de já haver o credor extrangeiro f eito 

jJrotesto judiciario, publicado no DiÚio Official ila Repuhlica, po r falta 
de ~urn'p.rimento de obriga;;ões óriundas de contHti:tos ·solenuiés, realiza
dos en t.rc o:· Es.tido ~ - esse mesmo credor ex:tr:mgeiro, têndo aguellc lan

çado crimii1osamente mão dos ' imposto~ espec iaes que se ·ú lúvam desti

nados ' ao pagamento de _iuro5 de apoli ccs ·emitüdas pa ra ·satisfa ção de 

cli~Ídas -e obrígaçõ~s . contrahidas •:m conscquencia de ~peraçõrs ·- finan -
ceifas: 

. Considerando qu ~ scmeli•a nte facto só por si 'devia occasíonar '1. 

_intervenção da União na vida do E stado do Amazonas, cujo Governa-
d! . ,. ' . 

dor, cC>m tal procedimento, não só . a'Ilicjuila o . credito do 'Estado, . mas 

põe,_ por crrto, em risco o credito do B1·asil ·perante pa i ze~: extrangciros, 

porqu:{nto, ém ultima analysr, não é o Am:JZnnas, mas o. Brasil, que 

tem o dever de zelar pda sua soberania de 'Nação autonoma, cujo en-

. ' r! ;sso <l dividas ~st;duacs póde ser exigido pelo ercdor cxtrangei·ro. 'pro
' tegido, em seus· direitos, pelo · seu respéctivo gbverno; 
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Considerando que, :tss1m sendo, a desordem administrativa t\o Ama

zonas pódc affcctar não sómente a fórma constitucional da Republica, 

mas a propria soberania nacional c dar origem a conflictos internacio

naes que ao Governo da União incumbe evitar; 

Considerando que um outro facto existe, não menos clamoroso, qual 

o de esta rem sem receber os seus vencimentos os funccionarios publicos 

de Manáos ha mais 'de dez mezes e os do interior do EstRdo ha mais 

de vinte, não obstante fazer-se regularmente a arrecadação de toda a 

receita publica esta·dual, consumida em ·Criminosas malversações em vez 

de ter o s·eu destino leg;tl; 

Considerando que a prova notoria e incontestada da vçrd a.de deste 

fa cto é já terem os funccionarios do Esta.ào, inclusive os membros do 

Superior Tribunal de Justiça, solicitado a intervenção. do Governo F e
deral p?.ra qUe lhes fossem pagos os vencimentos atraz.:tdos; 

Considerando que todos os poderes do Amazonas já solicitaram a 

assistencia da União, para cuja intervenção appd lara!n afim de reme

diar ao estado de verdadeira calamidade publica, em que se acha aquclla 

unidade da Federação, não por epidemias ou outras devastações proce

dentes de factos naturaes, mas, pela fallencia fin anceira do E stdo, a 

qual, attingindo a todas as relações de . ordem economica e financeira dos 

amazonenses, espalha alli a miseria entre a população que se encontra 

na mais afflictiva das situações; 

Considerando que até hoje o Poder Executivo da União se tem 

conservado indifferente aos reclamos e ás affl icções do povo amazo·· 

nense, expressos nos insistentes p edidos de intervenção .no E stado ; 

Considerando ao demais que o Supremo Tribunal Federal, ao jul

gar casos políticos do ·Amazonas, por occasião entre pleiteiantes que se 

julgavam eleitos, um contra o outro, Governadores daquelle E stado, _ em 

cinco luminosos accórdãos declarou fóra da lei, fóra da Constituição, 

a organização politica e o governo do Amazonas, e que essa situação 

até hoje permanece, porquanto, taes decretos judiciarios continuam lettra 

morta, sem o cumprimento :exigido pelas condições anormalíssimas e. por 

disposições imperativâs da. Constituiç?.o Federal ;. 

Considerando que a situação do Amaz()nas mais claramente r;5.o 

se pôde defin ir do que o fez o eminente ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Sr . D r: Pedro Lessa ·quando, ao funda1~11entar o seu voto, no 

ultimo recurso de habeas-corjms, r.equerido pc1 a As ~ien:lb1éa ,,Legis}ativa 
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ào Estado, proferiu este conceito candente e pungenttsstmo para todo o 

brasileiro. - que: "Para o Ama~onas só via um remedio - reformar 
a Constituição Federal para que aquelle Estado seja governado por um 
principe allemão''; 

Considerando que o Congresso N acionai não se póde conservar in~ 

differente deante de .situação assim definida e tão abertamente caracte

rizada por um dos mais altos expoentes da intellectualidade, da compe

tencia jurídica e do patriotismo no nosso paiz; antes que se tome pos
sivel realizar-se a tremenda previsão do illustre ministro do Suprem·o 
Tribunal, julgo cumprir um dever não só de representante do Ama
zonas, mas de representante da Nação e de brasileiro, apressando-me 
a submetter á deliberação do Congresso N a-cionai, o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1.0 O Poder Executivo da União intervirá no Estado do Ama
zonas afim de restabelecer alli a ordem constitucional, resguardando a 
fórma republicana federativa de governo, de accôrdo com o art. 6.0 , 

~ 2.0
, da Constituição Federal. 

Paragrapho uni co. O Governo abrirá os creditos necessanos para 
as despezas decorrentes da intervenção. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 29 de Agosto de 1919. - Ephig,mio de Saltes. 
(*) . i ? 1 t 

"! ' . 

SESSAO DE 30 DE AGOSTO ( 1919) 

O Sr. Ephigenio de SaHe.s: - Sr . Presidente, pedi a pa
lavra para trazer ao conhecimento da Casa um facto revelador do modo 
pouco leal, digo pouco digno como os meus adversarios fazem política 
no Estado do Amazonas . 

Na ultima sessão ' do Supremo Tribunal Federal, i hora em qu~ 
era chamado a fali ar o . Relator do habeas-corpus do Amazonas, foi 

(*) Não con.sta da Syn<)pse d·o.s trebalhos doa ·Camara ·dos D eputwdos o parece<r 
-da Com m lssãú d e Ocmstitu!çw. 
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'j'unta aos autds :uma ,petição . do Senador Augusto 'CeS<fr · Lopes GOnçai· 
\'es, ·á qual estavam apperisos -varios. documentos, tendentes a ·.de.strui:•· 
a proV<:l cabal ·produúda pelos peticionarias. 

Figurava, entre esses novos documentos apresentados, um tdeg,ram, 
ma com a assignatura do >ta!bellião Bernardo Dias e no qual ,,se dizia 
que o mesmo tabellião ·não reconhecera fimia algurria das que ··se V.eri• 
ficavam nos diplomas dos meus .corre1igionarios. 

Pois bem, ·-neste instante, acabo de receber, via Western, o · seguinte 
despacho, que deixo gra'vado nos A·nnaes da Camara .para pa:tentea.r :de 
que ordem é ·a pretensa documentação que essa ·gente trouxe, á ultima 
hora, ao Tribunal: 

"Deputado Ephigenio de .Salles. Rio. Nenhum telegram
ma passei Lopes Gonçalves contestando reconhecimento que fiz 
papeis eleição 1S novembro. Carta Gazeta TaTde escl arece 
facto·. - Bernardo Dias, ta bel! ião : " 

E é , por essa fórina que se faz política no Amazonas. 
E __ foi assim, Sr. Presidente, que se confisccu uma edição !nteira 

do Diario Official, na qual figurava a victoria dos meus correligionarios, 
para ser substituída por outra, falsa, posta á ultima hor·a no Correio 
e por este distribuída á população. E é assim que se pretende conspur
car os direitos dos meus correligionarios . . 

Tenho dito. ( M. uito bem ; muito bem. O órádor é cumprimentado.) 

SESSÃO 'DE 1 DE SETEMBRO (1919) 

O Sr. M~nteiro de Souza:- 5r. Presidente, ·procurei sempr.t, 
n~ r!linha vida pa-rlamentar, não trazer . para ·o recinto desta Camara ::rs 
questões de política méramente regional. E, si alguma vez quebrei es.>c 

proposito, fui forçado pela defensiva que me impunha o dever, quandc• 
at.acado. 

Nunca provoquei aqui essas questões, porque sempre pensei que 
melhor seria morresserh e! las nos lagares onde .nasceram. Aqui, neste · re-
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ci.nto, devemos ter toda a nossa attenção preoccupada umca e exclusiva· 

mente com os altos interesses da Nação, com as mais 'importantes questõei> 

q~e dizem respeito ou .que condizem com a nossa vida nacional. 

'Por mal entendido amor proprio, muitas vezes trazemos para aqui 

,-tsl)as questões ·de caracter regional; e aqui discutimol-as com tal paixão, 

com tal violencia, que damos a impressão ao grande publico de que, em 

as ·n:ossas circumscripções, em os nossos Estados, só reina a anarchia, tudu 

está fóra da lei. 

Ora, repetido isto muitas vezes, vamos, pouco a pouco, insinuand..i; 

gravando, no espírito publico, um máo nome e injusta fama sobre o.:. 
Estados, cuja boa reputação e honorabilidade de-vemos ser os primai.rp& 

a zelar. 
Assim, Sr. Presidente, acabam-se formando essas más apreciações, 

essas ingratas lendas que Correm a respeito dos diversos Estados da Rc., 

:publica, que porventura foram objecto ·dessas discussões. 

O SR. CosTA REGO: - H a muitas cousas que não são lendas e sim 

.a pura verdade. 
O SR. EPHIGENio DE SALLES: - Apoiado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Nem sempre é exacto. O Amazonas, 

Sr. Presidente, minha infeliz terra, tem sido uma das victimas injusta5 

desta malfadada lenda. 

1. · O Amazonas, Sr. ·Presidente! Com que sentimento de dôr no coração 

· t.enho · .ouvido muitas vezes pronunciar este nome, ironicamente, com : inten

cionado sentido, como que despertando cousas pavorosas nesse · nome~ 

Entretanto, .eu só deseja ria ouvir pronunciar o nome de meu Estado com 

bastante respeito e consideraçao ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLEs: - E' como eu desejo ouvir o nome 

do Amàzonas: respeitado e considerado. E 'por isso tenho feito esta 

campanha que reputo saneadora e moralizadora, toda em proveito ·.io 

seu bom nome. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Alli; Sr. Presidente; sob aquelle c'éo 

sempre cheio de luz e sobre aquella terra sempre coberta de galas, tive 

a ventura de nascer. 

Vê V. ·Ex. com quanto amor devo zelar o bom ·nome e os interesse~ 

-de mi~ha terra. 

O SR. Ji:PHIGENIO DE SALLES: - Não tive éssa vetura de V. Ex.; 
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entretanto, tive á de vêr alli nascer o meu primeiro filho; e alli passar 

toda a minha mocidade. 
O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - Quem tem coração, quem ama o 

pedaço de terra onde nasceu, onde existem todas as suas caras esperanças, 

onde existem as suas mais bellas recordações, deve compreheader que 

não posso ser indiffer·ente á sorte e ao bom nome da minha terra, e, por 

conseguinte, que eu me não abalançaria a vir defender quem r.ão fosse 

merecedor dessa defesa, quem estivesse desprestigiando a reputação do 

meu Estado. 

Para não levar a lenha á fogueira ein que se tem queimado o bom 

nome do Amazonas, tenho me conservado silencioso; agora porém, quando 

se trata de collocar o Estado fóra da communhão de seus irmãos .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O Supremo Tribunal j á declarou 

o Estado do Amazonas fóra da lei, em cinco julgados. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - . . . eu não posso ficar silencioso: 

o dever me impelle a .mostrar a verdade á Camara. 

O meu nobre collega e amigo, o Sr. Deputado Ephigenio de Sallez. 

apresentou um projecto de intervenção no Estado do Amazonas . Amarga 

contingencia em que me encontro de ter de me manifestar contra a ini· 

ciativa do meu prezado e nobre collega, a quem me ligam as mais estreitas 
relações de amizade. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E companheiros de todos os tempos. 

nas lutas partidarias, pela defesa do bom nome do Amazonas até esta 
situação. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Vê V. Ex., foi preciso que sen~
mentos muito elevados me obrigassem a usar da palavra para vir con

-demnar a iniciativa de um nobre e distincto amigo. _ Mas, Sr. Presidente, 

necessario é que não tenham seguimento na opinião publica idéas er
radas e não passe aqui essa tentativa. 

Si a Camara dos Deputados fo sse declarar o Estado do Amazonas 

-fóra da lei, si tivesse de intervir nos Estados sómente pela-s razões apre-

-sentadas pelo meu nobre e distincto collega, nada mais teria a fazer 

daqui por deante, sinão leis de intervenção, porque, em todos os Estados 

·onde houvesse um certo numero de opposicionistas, capaz de constitu\r 

uma Assembléa, seria possível estabelecer uma soi-disant dualidade d~ 
poderes, apezar da normalidade ... 
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o sF.. EPHIGENIO DE ·sALLES: - Soi-dúant, não; reconhecida 

pela sentença . do juiz seccional, confirma.da pelo Supremo Tribunal. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. tenha pac!cncia de ouvir 

a minha argumentação; e verificará que tratarei de todos ooses pontos. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Ouvirei com prazer . 

O SR. lVloNTEIRO DE SouzA: - :Muito agradecido . E poderemos 

continuar a manter a mesma cordialidade, apezar ·de .estallnos separados 

rio campo político. 
o SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Infel izmente, pOr<fUC v·. Ex. est:i 

em um campo adverso ao nos~o . 

O SR. lVIoNTEIRO DE SouzA: - Porque V. Ex . não quiz ouvn os 

meus conselhos. 
O SR. EPHIGENio DE SALLES: - Preferi seguir os dictames da mi

nha consctencta. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Pois é, Sr. Presidente, o caso de 

que nos vamos occupar. 
Vou demonstrar que a vida do Estado é normal; os pode res consti

tucionaes funccionam norimal e harmonicamente. 
O SR.· EPHIGENIO DE SALLES : - Tão harmonicamente q11c o Ju

diciario de lá já pediu a intervenção. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Tenha . pa!CÍencia V. Ex . ; ouça a 

minha argumentação . Quando tratar disto, V. Ex. terá occasião de 
. verificar si é exacto ou não o que affirmo. Estou por ora estabelecendo 

as theses que pretendo desenvolver. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a vida do Estado é normal; os tres 
poderes estão funccionando harmonicamente entre si e de accôrdo com 

os poderes federaes. O Governador, a braços com uma tremenda crise 
de natureza economica, principalmente, e portanto, financeira, para o 
Estado, tem feito tudo quanto é possível pa r:t o seu .desenvo lvimemn 

e o está administrando com honestida.de. Tem empregado todo o pa· 
triotismo na gestão dos negocios publicos. 

-. Na consti tuição do poder legislativo, verificada ultimamente, não 
houve duplicata , nem tão pouco se póde deduzir da sentença do juiz 
f ederal o reconhecimento dessa duplicata. 

São estes, Sr . Presidente, os pontos de que desejo tratar, para 
mostrar ao meu il.lustre e nobre collega, assim COll:lO á Camara dos Srs. 
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Deputados, que S . Ex. está. laborando em· erro; S. Ex. está: eurado. 

Quero crer que de bôa fé, julgando: servir os· interesses . d.o Estado,. . 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Si. V. Ex. conseguir mostrar-me. 

o. en;o, eu me peni.tenciarei. . . Acho muito difficil essa empreita<J,a, qpe 
V. Ex·. tomou a peito. Provar a honestidade do Sr. Baçellar, a, in:exis

. tencia de. duplicatas no Amazonas, a harmonia dos po-deres no Estado 

é. uma empreitada. difficilima, quasi que impossível. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - V. Ex. tenha paciencia. Ainda 

não· cheg.ue.i ao fim do meu racwcmw. V. Ex. está dizendo q,ue é im
Iiossivel ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES.: - Quasi que impossível. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA,: - Ahi, sim; V. Ex. r: e conhece q)le 
tenho- alg)lma probabilidade . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eu disse - quas1 - e repito que . 
j,ulgo difficil a empreitada. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: Pois vou mostrar a V. Ex.. qpe·:· 
não. é tão difficil ; ao contrario; é facilima . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLEs.: - Com palavras. 

O SR. J'VlONTEIRO. DE Sotr.ZA: - Não;. estão a.qui os, documentos. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - V amos ver. 

O SR. :IVIoNTEIRo ElE SouzA: - Passemos a exammar. Sr. Presi~ 
dente, . os. casos de interv:enção. 

Dos casos. de intervenção do. aF:t. 6." da Constituição~ nes.te mfJ"' . 

mento, SÓ está em jogo O de que trata. O:• §: 2.00 que toi ÍUWiOCado pelo; ffiC.\If 

rw.bre e distincto --amigp . .. 

n SR.- EPHIGENIO D·E. SALLES.: - Por mim e p:elo Superior Tr.ihUr. 
n:a-1 de .Iustiça- do- Estado. 

O, SRc. M0N/1:EIR0 DE; SouzA: ~ Contra isso eu protesto. 

0 -SR. EPHIGENIO DE SALLES,: ~- Pois. eu publiquei no meu discurso;( 

qJJ.e V. Ex. •com Gerteza não O· leu. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA,: - Fallo. do c·aso _pres.ente; do casm 

pa<J;sado,, trataremos depois; e contra esse V. Ex. foi- um dos meus. cotfi
p.anheinos . 

O SR. EPHIGENIO DF. SALLES: ~ Perfeitamente·. 

Mas, dizia eu;. que; o §{ 2.?-' do art. 6.0
• foi . in'Vocad~ para in.terven

ç,ão, no . Estado>. 
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<· Ora!,. este: refere-se i f:órmã, :federllti;va,·, ,Ha,verá intervenção no~. 

Estados quando estes estejam fóra da fórma fe-derativa . 
.: : ·· (\). SR. : EPHIGENIO DE SA!LLES: - }itepablicana federati;va .. 

· ;:· :o ·' SR:.' ' MoNTEIRO DE SouzA: - E!. da compet'ertcia do pode-r · legi·s~· 
lati v o, de facto, a autorização para a' inte·rv·enç·ão,-ma's o'' Está: di<,- do A:nral-: 
z<1rtas nã:o eitiá fóra da· federação . 
. · · 0 · SR:. EPHIGEN10 DE SALLES: Fóra do regimen republicano f e~ 
d:erativo; nã·o. fóra da federação·. 

0 SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Fóra da fórma republicana fe
dera.Úv·a. 

Não prec'iso repetir todos· os termos do paragrapho e do artigo, que 
s'ao bem conhecidos . faHando ·perante os nobres Deputad·os. · Mas 6 Es.
tado não está nesse caso, é como já declarei ó • ·que v'a•mos· dem\)nstrar . 

Diss·e· o notavel parlamentar e jurisconsul't:o, ex-Senador s·r. João 
Luiz Alves, e que tanto illustrou as bancadas desta C~mara, na dis
cussão· de um proj·ecto apresentado pelo Sena·d>Ó'r R.uy· Barbosa, a respeito 
db mesm·o A~azona:s: "Como intervi-r o Pode·r. Legisl:atí'vo, para manter· 
a fórma republicana federaüvá '? Mediante uma lei, reconhecendo con·· 
traria á ConstituiÇão Federal · e. inexistente uma cons~ituição de Estado 
etc. , etc·. ". 

Que.-r. dizer,. uma constituição. de um Estado,, um Poder l.egislativl5. 
ou u,rn · gover.na;do_r de Estado· ... 

0 SR;. EI>ll'IGEN·IO DE SALLEs: - €orno a Constituição do lj:sta;do; 
do Amazonas que está em desharmonia com a Federal. E sta Goi;lsti
tui\ão já. foi· ·declarada nulla pelo Supremo· Tri-bunal Federal em' cinco 
accóTdã<>&. V. Ex. sabe disso muito bem. 

Q $iR; ·l\1'tlNTEIRd' D·E Sovz'A : - Cl).egar:ei 1á. 
P ,Sp,. ER . . JtJ>~IGENIO DE SALLES: - Aliás aqui mesmo nesta Ca~a: 

, , ~J;eBente.i uma· indic'ação que foi tambem assignada por V. Ex-., pe
d~~o, .â Cama.ra' para se manifestar a respeito e a; Camara mando~:' 
archi:va'r essa indkacão. . 

··- ' , , I I ' ' -~ 

. ·' .. -0 $1).. J\;10Nf'EIRO DE· So.u·ZA:: - Repito; chegárei lá. V. Ex. não 
· !Jle .~:deante argument:ação. 

Diss6 o Sr. João Luiz: Alov:es, que o Poder Legi61ativo int~·rry().r.q,; 

íaz~ndo nma lei> dedarand~ que~ a as·sembléà tal' era ou não verdaçle.i-q ;, 
q,ue () pode.r . tal OU· qual era ou não verdadeiro ou a Constitwiç:ão• em;,. 
fim. Para restabelecer á fórma republicana federativa al~erada c0~ 
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verdadeira dualidade será este o caminho apontado pelo Sr. João :Luiz 

Alves . 
No caso de que se trata o projecto apresentado pelo m~u nobre col

lega autoriza a intervenção, quando elle devia mandar reconhecer a as

sembléa pela qual S. Ex. · se bate. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eu não mando reconhecer. Pelas 
sentenças do juiz seccional, confirmadas pelo Suprelmo Tribunal, eu, 
baseado nesses julga-dos e em muitos outros factos que articulei e provei 
~ que offereci o projecto autorizando a intervenção no Estado, por que 

o Governo alli vae de encontro ao § 3.0
, do art. 6.0

, da Constitu~ção. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. está perdendo tempo, 

porque em todos esses pontos eu tocarei e então. V. Ex. poderá ver 

s1 estou ou não com a razão. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Ouv.i:te_i, ,a V.. Ex. com muita 

attenção. 
O SR. MoNTEIRo DE SouzA: - Já o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, 

no Senado, ha annos passados, apresentou um projecto de ·intervenção 

no Amazonas; mas, para isto, S. Ex. declarava: 

1.0 , que a Constituição entã-o em vigor era nulla; 
2.0

, que o Poder Legislativo havia invadido a orbita do Poder Ju
diciario, porque em uma disposição desta mesma Constituição incri

minada de nulla, autorizava o Governador a aposentar ex"officio mem-· 

bros do Superior Tribunal do Estado e por ultimo a dualidade de as
sémbléas resultante da duplicata de constituições. 

Eram estes os pontos fundamentaes do projecto do Sr. Conselheiro 
Ruy Barbosa. 

O SR. EPHIGENIO ·DE SALLES: - Tudo isto formulei em meu pro
jecto. 

O SR. .MoNTEIRO DE SoUZA: Ora, Sr. Presi-dente, posto em 
discussão no Senado, este projecto foi recusado em 1." discu'ssão. Foi 
recusado immediatamente. 

Outro caso de intervenção tambem proposto para o Amazonas e 
este fundado em uma dualidade de governos, proveniente de uma re
nuncia que se disse forçada, do Governador do Estado e, por conse
quencia, a oocupação indevida do Vice-Governador, do Poder Executivo 
do Estado, tambem os nobres collegas que me ouvem sabem ·que ficou 

por aq~i, pelo archivo da Camar·a dos Srs. Deputados. 
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Pergunto eu: agora, neste caso, o projecto do meu nobre coUega 
porventura terá maiores virtudes para vencer; terá mais provas do ·que 

aquelle, para autorizar a intervenção no Esta·do do Amazonas '? 

: O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - As provas estao ~odas juntas ao 

projecto . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Sr . P residente, nós vamos exami
nar si essas provas estão nas condições. S. Ex. pediu intervenção no 
Estado do Amazonas fund amentando-a nos seguintes allegados que não 

sei si resumi com a devida f ide] idade. S. Ex. o dirá: (lendo) "Porque 
o Governador, apezar das arrecadações terem excedido ás prevtsoes 
orça:mentarias vão sendo despendidas com malversações; :~ pplicadas a 
despezas sum ptuarias, adiaveis e, por isso, não pagou nem um só 

coupon do funding e, em consequencia disto, S. Ex. vive protegendo 
agiotas que negociam os clebitos do Thesouro com 60, 70 e 80 % de 
rebate e logo vão receber no mesmo Thesouro integralmente." 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES: - Isto f az parte do corpo do meti. 
discurso; não faz parte do projecto. E' preciso que V. Ex. distinga 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - S . Ex . fundamentou tam bem 
com o seu discurso. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Fundamentei o meu projecto en: 
17 consideranda e entre elies não está esse. 

Agora, essa é uma ve rdade de todo~ conhecida. 

O SR. MoNTEIRO DE SovzA: - V. Ex. está tomando o recado 
na pórta da escada. 

V . Ex. fundamentou por um discurso e divers'Os consideranda . . , 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : . - Encaminhei em um discurso o 
proj ~to fyndamelLt{ldo . 

O SR. Lurz DoMI NGUES: - O que está em discussão é o projecto? 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E stou respondendl) a accusações 

do nobre collega e . .. 

O SR. Lurz DoMINGUES: - Ah! E stou labora11dv em um equi
voco; pensei que era a discussão do projecto ... 

O SR. M oNTEIRO DE SouzA: - . . . aos consideranda de seu 

projecto, pois tudo serviu de fundamento ao seu pedidl) d-e intervent;ão. 
Continuarei o resumo que fiz dos fundamentos: "nào respeita in

stituição alguma, não cumpre os julgados dos tribunaes: ob r!gado foi 
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'o superior tr-i-bunal a pedir. intervenção· porque havia des-r.espeitado.·rodos 

05., dias- .os seus julga~:los; . .. 

O SR. EPHIGEN-rb IDE SnLLES': ....,- For duas,. vezes. 

O SR. M.oNTEIRO DE SouzA: - .. .. . como provam os casos, & Pa
. rintins e S . Felippe ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLE~ : - E não articulei tudo: h;t j _nízes 

demittidos. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: -- . . . além do mais, porque j_á Q. 

Supremo Tribunal Federal declarou em cinco julgados seus o Am.a
zonas · fórâ das leis e da Constituição e continúa até hoj-e, finalm~nte, 

em sentença do juiz seccional, confirmada pelo Supremo Tribunal si· 
verifica a dualidade do Poder Legislativo." .. 

·. C'rdio que estão resumidos todos os casos. Poderei, depois, ~i V. Ex: 
q1!izer, examinar os consideranda um por um . Póde ser que ~ tenha 
escapado algum . allegado no resumo que fiz do encaminhamento .. 4~ 
V. Ex. que procurei resumir, conjunctamente c~~ os co~si&~nd~; 
p·or l!~la questãÇ> de methodo e·· para não estaT acompaithandó palavra 
oor p:tlavra o discurso. . · . · 

Entremos, pois, em ma teria. 

Comecemos pela questão financeira. 

Diz S ~- ' . Ex . . que;. '' apezar das arrecadações: terem excedido : ais· pre- . 

visões do orçamento, vão sendo disperdiçadas e mal appJicadas. ent des~ 

pêzas adiaveis, sumptuar~as, etc.,, e por isto não pagou o coupon do 

/undirzg;. etc :''' 

Vamos apurar as diversas accusações feitas pelo. meu nohre collega>; 
C) ·Dr'. A:lcanta:ra. Ba:cellar tem apresentado durante: a sua. admi-

(J.Ístr.ação .tres menságens: em 1917, alguns mezes depois de assumir 

seu governo; em 1918 e 1919, nas tres aberturas do corpo legislativO; 

que' tem havido durante o seu pe.riodo governamental. E' nestes do

cumentos Óffiéiaes que podemos estudar a. sua administração fina~ceira.. 
~- ' Ex. assurrüu o governo encontrando já o Estado sobrecarreg,ad~ 

·· a~ jm'l.a divida enorme, uma divida que as,cendia a cento e tan.tos mil 
··. contos. . . . 

· l)ii . S~. , Ex., .na sua primeira mensagem, á pagina 187, referindo~se 
:i'os': .ç.Ompr.Om\ssos que encontrou pesando sob r~ _o Estado: 

aEm 3r de Dezembro ultim:o; attingiam dles á· vu1tl.l{)sa 

somma . de 121.174~ :680$28'S; sendo 'da di~id1l f'und~'d'a int.ern~:; 
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24.399:500$000; da e:xterria, 7&. 527:985$000, e. da flu., 
ctuante, 20.347 :195$265." 

·Eis os compromis:sos do Estado quando S . Ex. assumiu a admi~ 

a,istração. Como se vê, nã.a foi S.. Ex. administrar em situação proS" 
pera .. A situação financeira era das mais ruinosas possíveis e começa" 
vamos a •soffrer as grandes consequencias da guerra, que· dep ois se ag.-. 
grav:a;ram-, mais .. No pF:imeim anno da sua administração, S . Ex. teve 
de satisfazer, comp.rom:issos. urg~ntes anteriormente tomados. 'e que não 
podiam ser adiados. 

O SR. EPHIGEN·IO DE SALLES: - Quaes foram esses compromissos~ 

'o SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Para contestar a allegaçã:o de-
V. Ex. de que não havia pago um só coupon da divida . . . 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção! A hora do expediente está ter~ 
mina{\ a. 

Ü ' ~P,.. MoNTEIRO DE SouzA: - Sr. Presidente,. peço â V. Ex. 

conceder-me a palavra para uma explicação pessoal, depoi~ de esgotad~~~ . 
as. materias da or.dem do dia,_ pois que não desejo prolongar esse debate. 

A .qM-estão é da natureza daquellas que devem ser liquidadas imme
diatamente, no menor tempo. Não desejo, s-inão hoje, continuar a abusat: 
da I?aciencia dos meus collegas (não apoiados geraes) e o farei em' 
dóse macissa,_ para que -o soffrimento que lhes causo com a minha prosa . 

I)âO seja prolongado. · 

Iin.tt;rrompo, pois,_ aqui as minhas. conside.rações. 

rn.uíto hem.) 

(Mui to. bem.; 

0- Sr.. Monteiro de Souza:. (para uma explicação pessoal),: 
St:. Presidente, ao terminar o expediente, eu entrava na de'fesa da 

g~stão fiinanceÍ'ra do Governador do Amazonas. Havia declarado qu~ 
os casos de intervenção já apresentados em rel:ação . a . ~sse Estado ·e;. 
muito melhor amparados do que no projecto vigente, um delles fÓi logo· 
rej,eitado em primei-r-a: disntssão, no Senado· e o oui:r.o ficou, . si '. me 
-não .. erl:gan:o •. nos, arehiv0:s desta; Casa. 

E.·· tem t!a.Zão ·o Poder. Legi.slativ.o em as.sim procede~· •. · porque a' 

Ínotenv-ençãa é excej'lcional, _ salva. um ca-so. realmente ponderoso, não ·. deve 
à,. Unijio Í.'THerv..ir nas negocios peculia·r-es aos. Estad·os·. Em nosso· ·regi~ -
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men, a intervenção é realmente .Uma excepção, p.ara casos que ponham 

em perigo real a Federação. 
Nos Estados Unidos a intervenção se justificaria, porque lá os Es

tados, ainda colonias, gosa vam da mais ampla autonomia; ao se unirem 
para constituir a Federação, tiveram de perder um pouco de suas 
regalias em favor da União; as tentativas para quebrar os laços pode

riam apparecer. 

Entre nós, o elemento historico é o contrario. N Ó5 partimos de 
uma centralização, de um Govern-o, póde-se dizer de tutela das pro

vinr.ias, para Uim novo regimen de autonomia. 
As nossas · tendencia1s, por conseqU\encia, K:onsistem· em aRpellar 

constantemente para os poderes centraes, afim de resolver as questiun
culas dos Estados, porque era assim que procedíamos na época da Mo

narchia. 
Portanto, os casos de intervenção, entre nós, deviam ser os ma1s 

restrictos possíveis . .. 
·O SR. EPH!GEN IO DE SALLES: - :Mas estão previstos na Consti

tuição, art. 6°. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Já tratei disto, estou apenas f a~ 
zendo ligeiro resumo, para continuar nas considerações encrtadas no 
expediente. 

Então, mostrei que não tem sido outro o pensamento do Congres~o 
com a rejeição dos projectos de intervenção anteriores a este caso, pro
segui, resumindo os pontos da argumentação do meu nobre collega, e 
comecei a most rar, em primeiro lagar, na questão financeira, que S. Ex. 
n~ e> tinha razão . 

Dizia eu que o Sr . D r . Alca·ntara Bacellar, Governador do Ama
wnas, encontrou o Estado com uma divida extraordinariamente pesada. 
Li a primeira mensagem de S. Ex., pela qual se vê que a divida do 
Estado, quando assumiu o Governo, ,era de 121 . 174:680$27 5. Esta 
divida era assrm discrim inada: 

"A divida fundada interna comprehende 284.384 apoli
ces de emissões diversas, a ultima das quaes, de 7. 500, do 
valor de um ·conto de réis cada uma, foi feita em virtude da 

lei n. 50, de 12 de Agosto de 1916, e applicada ao pagamento 
de 7. 5'00 :000$000 á Manáos Improvements J,imited, nos ter-
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mos do .coutracto com a mesma firmado, no Contencioso Fis
cal, em 22 de Novembro desse anno. 

A divida fundada externa, equivalente a 104.694.500 
francos, ao cambio· de 730 sobre Paris, corresponde a 160.473 
obrigações do ernprestimo 5 % ouro de 1906, no valor de 
58 . 572 :64 5$000; á emissão do emprestimo de consolidação 
5 % ouro de 1915, (funding), no valor de 14.965:000$000, 
e, finalmente, a 2. 890:340$000, do accôrdo feito em Paris, 
em 7 de Novembro de 1916 com á Société Marseillaise, em 
virtude do qual ficou estabelecido que essa sociedade, atten
dendo á reclamação do Estado, reduziria sua conta corrente 
ordinaria e a de adeantamento a uma só, saldando, feita a 
reducção de f rancos 519. 357, f rs . 3. 9 58. 000, cuja liquidação 
seria effectuada por meio de lettras do Thesouro das impor
tancias e prazos seguintes: frs. 958.000 para 30 de Abril de 
1917 ; frs. 1.000.000 para 31 de Março de 1918, francos 
1.000 .000 para 31 de Janeiro de 1919 e 1.000.000 para 
igual data de 1920. Destas letras, pagou, pontualmente, o 
Governo a primeira, parH cujo fim,· como já vos fiz ver, 
foi aberto um credito extraordinario de 713:710$000, ao qual, 
deduzidas a importancia , pa ga e as respectivas despezas, resta 
um saldo de 6 :629$000. 

Relativamente aos juros de amortização do emprestimo 
de 5 % ouro de 1915, nos termos do contractu firmado com 
Mayér Fréres & C., já temos em poder destes banqueiros a 
somma precisa para o pagamento do coupon vencivel em 1 
de Novembro proximo. Entretanto, dentro do actual ex-erci
cio, ·deveremos ainda remetter a importancia correspondente 
ao coupon semestral vencivel em 1 de Maio de 1918 remessa 
que ex-vi do alludido contracto, tem que ser feita com ante
cedencia . 

A divida fluctuante eleva-se, como vimos, a réis 
20.374 :195$?65, sendo de vencimentos .de funccionarios acti
vos e inactivos, contas, attestados, indemnizações, letras, etc ., 
16 .091 :503$678; de juros vencidos até 31 de Dezembro pelas 
apolices emittidas em 1912 e 1914, 3.319:372$500 e de saldos 
dos municípios, 742 :435'$4-98. 
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Dess.a di.vida foi paga até .31 de .Mai!o ultimo a irnP.ortan
cia de· 223 :883$589, com o credito aberto na respectiva ~er)Ja 

.pelos dec,reto.s n. 1 . 180 A, de 7 de Fevereiro, •e n. 1 . 102, de 
18 de Maio · acima referidos, de modo que a parcella Çoncer
nente . a.' vencimentos, contas, etc.' se -acha reduzida a réis 

16.091::503$687." 

· O SR. EPHIGENIO DE SALLE·S: - V. Ex . . póde fazer-me .o o~s_equio 
-de informa-r que . data tem essa mensagem'? · 

·O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E' :a primeira apresentada: tem 
a data de 10 de Julho de 1917. 

O SR. EPHIGENro DE SALLES: - Esse .dinheiro_, de que elle faz 
menção, não foi arrecadado pelo Go:vernador actual e .sim pelo Governo 
do seu antecessor, o Sr. Dr. J onathas Ped,rosa. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. está enganado. E' facil 
mostrar ser o que digo a verdade pelo seguinte trecho da mensagem: 

"A lei n. 881, de 16 de Outubro de 191 6, orçou a receita 
para o anno ~orrente, em 10.280:000$000, fixando a despeza 

em I O. 339 :094$926. " 

Iniciou•se, pois, o exercício com um deficit previsto de 59 :094$926, 
que em consequencia da insufficiencia do credito de algumas verbas, e 
'faltá de credito ·para outras se eleve á quantia de 1. 203:710$000. 

Em seguida . vem · a discriminaç·ão dos creditos ' supplementares para 

os · p:iragraph<Ís ta,es e taes do orçamento attingindo áquelbt -importancia. 
O SR. - EPHIGENIO DE SALLES : - Que diz esse paragrapho '? 

· O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não tenho em mãos a lei do · orça· 

mento para saber a que se . referem esses paragraphos. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Para os paragtaphos tat;s . . . 

'Não diz o paragrapho; ahi é que · está o "gato" ... 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - Para o pagamento, á Société Mar

seillaise, de uma letra de frs. 713.710, aqui está um discriminado. 

O SR. E:PHIGENIO DE SALLES: - Sim; está em lei orçamentaria. 
A arrecadação foi feita por Jonathas Pedrosa . 

O · SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Foi o Govemador Bac~llar quem 

pagou esta letra, para o que abriu credito, porque não existia verba 
no orçamento. 
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O 'SR. EPH!GENIO 'DE SALLES: - Pagou .com 9 dinheiro d~po.sitado 
pelo anterior Governador. 

O SR. M ONTEIRO .DE SouzA: - Termina :este trechc; da .mensagem 

com os seguintes termos: 

"Ahi tendes, portanto, na expré,ssão insuphismavel .. do~ . 

algarismos, 'OS enormíssimos •encargos que pesam ll O.b re nós. 
Por emquanto, em consequencia do a.c.c.ôr.do feito com os noss0.s 
credores, estão · elles ·suspensos . . . ,., 

O SR. EPHIGEN IO DE SALLES: - Estão ·elles :suspensos, accentúa 
â mensagem. 

O SR. M oNTEIRo DE SouzA: - " ... dispendendo-se annualmente 
1 . 600 contos, mais ou ménos, c~m o serviç~ do' funding e· cóm 

o resgate da letra da Mar:seillaise: . . . · .. 
De 1920 em deante, porém,. fi~da . a moratoria que nos foi ' 

concedida, teremos que fazer face · a pagamentos pa-ra os qu.ae~>, 

previdentemente, devemos desde logo· nos preparar. Infeliz

mente, as rendas com que actualmente contam0.s teem decres
cido de modo extraordinario, com a . depreci~çãe .. de nosso'~ 
principaes productos, devido a causas multiplas, entre as qua'es 
se salientam a concurrencia desigual que ' ~ borracha do , Oriente 

faz á da Amazonia e, ultimamente, à falt~ ~ de transporte para 
os mercados consumido-res . " 

Por ahi se vê, Sr. Presidente, que, em vi rtude da operação do · 
funding , o compromisso mensal .do Estad~ ainda é de l. 600 contos . e 
não de 800 ou 900 contos, como creio que o meu illustre collega affir
mou em seu discurso. 

o SR. EPHIGENIO DE SALLES : .. ~ o serviço com os juros desse 
.funding não attingiu a 900 contos. Eu, en.treta~to, não disse· amord~.à~ 
ção, porque o devedor, nàturalmente, i:ainbem contribuiu . para ell~ . 

O SR. 0TTONI MACIEL: - Não ha ~mortização, porque está sus- . 
pensa · no regimen do funding. . . . _ 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - -Não -' ha a mortização; com os juros 
do · emprestime e letras assigna:das pelo .· ~eu illustre antecessor que se 
:vencem annualmente, no valor de um milhão de francos cada . . ·. 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Mas, já vê V. Ex. que ha letra 

de outras obrigações ... 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não é, por consequencia, aquillo 

que V. Ex. affirmou. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eu declarei: com juros o paga

mento não attingia a 900 contos. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. declarou que o Governa

dor do Estado estava com seus encargos muito leves, visto que, pelo 

funding, apenas era obrigado a pagar 600 ou 800 contos com o serviço 

da divida externa. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Respondi a este ponto do dis

curso de V. Ex. ; voltarei á trib.una para tratar do assumpto . V. Ex. 
h a de ver a questão bem esmerilhada e bem explica.da . 

V. Ex. poderá f aze r o obsequio de me informar qual foi a pre· 

visão do orçamento para 1917 e qual a arrecadação feita'? 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Eu chegarei lá; por emquanto, 

estou tratando do exercício de 1916. 

"A arrecadação daquelle anno, diz aqui, foi orçada para réis 

8. 379 :000$000 (lendo), sendo exportação, interior, rendas extraordi

narias, etc. " 
A arrecadação, como deste documento se evidencía, ultrapassou á 

receita prevista, tendo attingido em 31 de Dezembro a 10.072:710$874. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Dous mil e tantos contos de ex

cesso da arrecadação. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E' administração do Governo an
terior. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Esta é a receita para 1917. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V . Ex. está enganado; é piua 

1916; trata-se da lei orçamentaria de 18 de Outubro de 1915. 
Por consequencia, a arrecadação feita no anno anterior, ao em que 

o Sr. Bacellar assumiu o governo, excedeu dous mil e tantos contos; 

a arrecadação foi de 10.714:180$919, distribuída do seguinte modo: 

"Exportação, 6.01 O :696$403, interior 57 5 :434$418, ren· 

das extraordinarias 950:955$042, rendas com applicação es

pecial 3. 177 :095$056, sommando essas parcellas réis 
10.714:180$919, ou sejam mais 27 % a mais wbre a previ-
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são orçamentaria. A despeza para o referido exerc!CJO (ainda 

é anterior) de 1916 fixou o orçamento em 11. 303:571$968, 
ficando desde logo previsto um deficit de 2. 924:571$968 na 
referida lei orçamentaria. Um deficit previsto de dou s mil e 

tantos contos, e que ainda foi elevado cmu creditos supplemen

tares a 3. 988 :371$068 .. . ". 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: Do exerc.tclo anterior, isto é, da 
a:ilm.inistração Pedrosa. 

O SR . .1'11ow.rEIRo DE SouzA: - Sim, da admi-nistração anterior, 

. '-'o Dr, Pedrosa qne deixou ao termina r o exercício governamental com

promissos de 1. 862 :279$498 . O nov.o . exercício tambem · teve um orça

mento organizado com deficit previsto de 59:094$926 que por falta e 

~n&ufficiencia de credito de algumas verbas foi augmentado. 

T_aes creditos eleva ram o deficit a 1. 203 :710$000, conforme já 
'>/:Ll)].OS . 

O SR. EPHIGENIO DE SAr_LE s: - Por essa fórma V. Ex. e o Dr. 

Baccllar estiio defendendo a administração P eclrosa. 

O SR. MoN TEIRO DE SouzA : - Não pretendi e n em estou accusando 
c. administração Pedrosa . Quero mostrar que ao assumi:· o Govnno o 

l'íl'. Bacellar já encontrou o Estado em má situação. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Disso nós sabemos . Despezas 
T-estiltantes de desmandos que V. Ex. até malsinou aqui. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não esmerilhemos agora, as ori

g.t~ns , nós sabemos quaes são. Fica, pois, firmado que quando S. Ex ., 

o Sr. Dr. Bacella r foi para o Governo já o encontrou cheio de com

promissos; tendo de attender a diversos pagamentos que estavam pen
dentes, o que deu loga r a um augmento d e diversas verbas, e abertura 

.de outras entre as quaes a de 713 :710$000 de uma letra á Société Mar
eei'llaise, para a qual não havia dotação orçamentaria. 

Passemos agora ao 1° anno da administração Bacellar, aquelle a 

croe V. E x . ha pouco alludiu, isto é, a receita do am1o de 1917. 

"Segundo rela:torio qu e me foi apresentado pelo Sr . In

spector, o movimento de nossas finanças, durante o exercício 

de 1917, ence rrado em 31 de i\i!arco deste anno, foi o se
g uinte: "Receita orçad a pela lei n. 891 , d e 16 de Outubro de 
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1916, 10.280:000$000. Arre<::<trlada l.I.Ol5:í.í'4$689, ou seja 
uma differença para mais -de 735 :7H$689 sobre as pn:visõr.~ 
orçamentarias". "A despcza par a o referido exercício de t 917 
foi fixada pela ;:itada lei n _ 891, no ~eu art. 2.", na impor· 
tancia de 10.339:8SS$506 . Reunindo os differentt s dados re
lativos á P.eceita e á Despeza, compor-se-ha o balan(;o respe
ctivo cujo resumo é o seguinte: 

RECEITA 

Renda orçamentaria. . . . ...... . ..... . 

Movimento de fundos . ...... ... . . . ... . 
.Saldo que passou do exercício de 1916 .. 

Somma .. . ... ... ... . ..... . . . 

DESP.EZA 

Despeza effectuada. . . . . . ..... .. . .. . 
Movimento de fundos . . . ........ .... . 
Saldo que passa para o exercício de 1918. 

Somma .... _. . .... .. ....... . 

Verifica-se deste modo que sendo a arre
cadação, de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e tendo se despendido . .......... .. ... . 

resultou dahi um deficit liquido de .... . 

1 i. o l5 :7 54$680 
2.498:242$014 

432:395$895 

13.946:392$598 

11.528:324$481 
2.389:487$794 

28 :580$.323 

13.946 :392$5:98 

ll. 015:7 54~689 
11.528:324$484 

512 :569$?9.5 

O SR. EPH!GENIO DE SAI.LES: -- i\.1esnio com exn :sso de a-rreca · 

dação! 
O SR. lVLOl'TEIRO DE S ou Z A : ·--- V . Ex. ouça : e_stou h:ndn. 
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O, .S~ •. lj:l'HIGENIO . Dr: S1\LLES: ~ Vou depois em . diset~rso m,ostrar 

onde se escapou todo o . dinheiro, por que verbas . 

J) SR. N!ONTEIRO m: SouzA: - " Esse defiât pr()vém do excesso 

de despe-;m com publicas;ões d!: actos da As:,ern:b.léa Legisiativ~ . ; 

com o custeio da Colonia de Leprosos; com o pagamento a 

supplentes de juizes municipaes, em úrtude da H.eforma J u~ 
diciaria do Estado; com a Fazenda Publica, pelo facto d.e Í:et: 

havido reforma no Thesoum c nas repartições arrecadador~:; 

do i:nterior; com o custeio da Casa de Detenção; com o f ar~ 

damento ás praças de pre.~ da For~a Policial; com a& escola~ 
pnmanas c finalmente com o pag<trnento de e x·~ rcicios findos . . 

· Ficou elle, ent retant~, coberto com recursos provenientes .. 4? . 
saldo que passou do excrccio de 1916 e de operaçôcs de r:novi

mento de fundos , no curso do exerc!cl<l de 1917." 

Ahi estão explicados os paragraphos do orçamento augrnentados .. • · 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ~ Na situação em que se encon~ 

trava o Estado não devia o Sr. B :.u::ellar adquirir palacio para sua 
moradia. Veiu de Carinhanha na B ahia e quiz ir para palacio Rio 

Negro. 

O SR. ~VlONTEIRo DE SouzA: - Abro um parenthese . Em primeiro 
i'ogar, ·nó~, representantes da nação, devemos dar um pouco mais . de 

elevação ao debate ainila que tratando de uma questão local, em se

gundo logar posso desde já responder ao argumento do nubre Deputado. 

O p al'acio Hio Negro valia 600 contos . .. 
. O SR. EPHIGENIO DE SAr.LES : - -- Valia mais. A occasião, porém, 

não era opportuna para acquisi~ão. 

O SR . . MoNTEIRO DE SouzA: - Antecipo o seu argumento: toda 

vez que utna pessoa compra um obj ecto de que não tem necessidade 
ainda· que compre quasi de graça não é economico. · E' um proloqaio, 

é da sabedoria das nações . 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES: - ·V. Ex . me está ajudando . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: -- Antecipei o seu argu mento . Peço, 

portanto, que deixe continuar o meu racio.cinio. O palacio valia 61 O 
contos> Antes, o governo alugava o predio e pagava a importância de 

um conto mensalmente. Entendeu, depois, de compral-o, o que fez pela 
quantia de 200 contos .. t ; .. -~~rr 
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:O SR. EPHIGENIO DJi SALLES: - - Quem aluga v a es8e palacio 'g 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : ~ Não sei. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ~ O Dr. Bacellar. O Dr. J onathas 

morou no palacio ·onde sempre moraram os gov-ernadores do Amazonas. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: ~ O palacio que existia no Amazonas 

ei:a um edifício construido pela Municipalidade da Capital para sua 

séde e ·que ha longos annos estava alugado ao Estado pela importancü 

de um 'Con:to de réis. O governador passou para o outro paganqo o 

mesmo aluguel. Não houve, portanto, differença. 

O SR. EPH!GENIO DE SALLES: ~ Quando passou para lá, teve de 

alugar outro predio, ·ficando a secretaria separada do palacio, quando 

anteriormente os dous funccionavam juntos. 

O SR. 1\-ioNTEIRO DE SouzA: ~ O Governo do Est;-.do entregou. o 

predio á Municipalidade e como havia feito uma serie de beneficios 

no predio, a Municipalidade cedeu ao Estado, por esta série de bemfei

torias, o· predio onde funccionava e alli foi installada a secretaria do 

Estado, sem pagar renda alguma ~ 

O Governador comprou o palacio por 200 contos. Eu si fosse Go~ 

vernador -do Estado declaro que faria identica operação. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - V. Ex., 'sendo como é meu ami

go, si fize-sse essa ·compra, eu viria do mesmo modo, aqui, gritar contra 
~emelha-nte acto. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E demais, na época em que S. Ex. 
assumiu o Governo, houve uma melhoria na iJTiportancia das rendas 

ar•recadadas, tanto. assim que S. Ex. fez reformas em diversas repar

tições ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ~ Creou a Guarda-Civil. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Creou a guarda-civil, uma excel-. 

lente instituição, que mais tarde extinguiu, quando diminuíram as r.en

das. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Ampliando a policia do Estado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Fallarei quando V. Ex. terminar 

o seu discurso. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não estou fazendo um discun;Q, 

estou aparteando V. Ex. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: ~ V. Ex. está fazendo urn discurso 
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:parallelo ao meu: São dous discursos . simultaneos.· Digo uma palavr<t 

V, Ex. diz outra. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Já que V. Ex . não tem ntsso 
\;~tisfação alguma, não insistirei. 

O SR. l\!IoNTEIRO DE SouzA: - \ fê V . . Ex.~ Sr. PJ~~Si~ente, e vê 

·a Camata_ que não ha ntsta operação escándalo algum, e o r'neu nobre 
tullega que' na occasião em que Se fez á compra es·táVa .tio :Estado do 
'Amazomis, si me não engailo, não _ se manifestoti dontr'~t _it ·ihesma . 

. O SR. EPHÍGENIO DE SALLES: -·- Disse pessÓ.;tl~ente ao Dr . Al-
.<::uüara Ba~ellar que elle tinha realizado um máo riegocio. 

' ' 

, . .. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Continuo . Diz S . Ex. : 

i. 

" :Feita esta ligeira mas dara r;~.!\~nha 'do ·nósso movimento 
financeiro, cumpro o grato deve;· de deCla rar-vos . q'ue, sobre

pondo-nos energipmentc á crise financeír:t 't'fue nos _ assoberba, 
conseguimos, serri outros recursos q'ué .1qucelles de que dispo

mos, pagar quasi toda a nossa dcspeia do anuo· passado e boa 

parte de dividas e comprorriissoi; de :tdministra~ões anteriores. 
Bastou para conseguir tal resultado; que se resta-belecesse, .110 

J'hesonro, a moralidade nos pagamentos, que foram sempre 
effectuados aos proprios credores, ou ·a seus ·legítimos procura

dores, sem preferencias de qualquer naturcz<t -- e que fossem 
abolidos, por prejudiciaes á morali.dade da administração, os 

. pagamentos : de cessoes d{ divldas . Miliw coricorrell· para isso 

a energia do Sr. inspector do Thesouro, apoiado pela seguint:!: 

no.ta official, que fiz publicar no Díario Officíal: . 
"O Governo do 'Estado, firtúe no seu proposito J e lnan

ter as suas · mais severas nhhnas de moi-alidade e de -t~speito 
em todos os seus actos, e procurando salv:iguardar o bom ndme 
do Amazonas, os itltcl'esses dos que httam honestáírrenfe }~d~il 
vida e os da collectividade, <lechua que, 'dutaitte o seü period~l 

a:dininisttàtivo, -não tem pago, nem pagará qualquer · qúe seja 
o credito resultante de commissões extorsivas ou ill icitllS. '' 

Não podia ser mais Clara a resenha da ·receita c da ·despeza. 
Diz mais o Governador: ~ ... .. 
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., ();; pagamentos da divida e"· compromissos tomad{)s · ::rp. 

administrações anteriores, referidos acima, foram. os ;;eguintes; 

Prestaçües do Funding . . . .. . .. . : . .. . .. . . 
Lettra da Société Nlarseilleíse . ... . . . . . . . . . 

Juros das apolices da Nianáos lm.provernent.r 

Idem, idem, da Ma.náos 1\-f arkets . . . .... . · .. . 

Resgate .e juros .de diversas apolices . . .. . . . 

Vencimentos de funccionarios . . . . .... .. . . . . . · 
Contas ~- attestados . . .. . . . , .. . . . .. . . . . .. . 

567:026$000 
707 :081$000 
375:000$000 
130 :000$00Ç 
26:525$000 

637:663$251 
417:417$88f 

-. 
Não obstante e•ssas despezas e outras extrao rdinarüis pro~ 

venientes de reparos em quasi todos os proprios do Estado, 

,muitos dos qnaes se achavarn em éon1pleta ruína, a.ssirn comu 

as resultantes da urgente rc'éonstrucção do aviso Cidade d~ 

.Uanáos, que, pelo seu pcssimo estado c quasi imprestabilidade, 

não estava mais em · condições de poder prestar os servii,OS a 

que é. destinado, ficou por pagar do exercício dé 1Q17 apena~ 
. , a importancia de 122 :781$283, sendo: 

.,. ••" ... · J?,e .. v.encimeJ1tos. ,,- . _ . ... ·.· . . .. . . . . . 38. :943$35' 1 
t0:837$932 Descontos e attest;tdos . .. . . .. . : . 

.. parcellas que sommam, exactamcnte a quan" 

.tia cl,e •. , ., , .. -.- .. . , . . . · . . .. . .... . ... . .. : . . , ... . 12~ :781$283" 

, . " , . Vamoso:; a.gora argumentar · ligeiramente sobre .esses a lgarismos. 

--Vê :V. Ex,, Sr; .Presidllnte, que .com uma .situação .financr,ira que p 

-era m,á, com- accrescimos- de despezas -extraordinarias, S. Ex., conseguiu 

.deixa-r, apenas .do exercício -de 1917, de sua · admini:>tração,> de venci-

.mentos atrazados, sóinente 38 :000$000. 

O SR. Eí•:rnoE·Nw DE ·s :ALUcS: ~-- O funccionalismo do .,Amazona:·;:· 

está pago ern dia '?. 

O SR. Mo~'<TEmo n .E SouzA: --- V. E x. pôde dizer-me desde ~1uando 
está em atrazo 'o p:.rg:imento''? D 'estle 1905', dü :mtes, V. ·Ex: ·sáh'd' \'nmi tn 

hem disso, qne não mais foi posto em dia.' : 1 
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(} SIC EPHIGENIO DE SALLES: --'- Apezar dos excessos orçamentarios;: 

() SR. ~~fo~T:EIRO DE SouzA: - Nlas, Sr. Presidente~ não querO ·. t~J-' 

troce: der. 

. () nobre Deputado accusou injustamente o Sr. Bacellar, venho dc

fendel-o. 

Vê S. Ex. que .a sua adm.inistr~u;ão financeira, neste anno, nãc. 

póck ser censurada. Apenas deixou um deficit de 122 contos. O funccio

n.alismo_ deSse anno foi pago, ficando apenas ut~t:l. divida de 38':000$000! 

E' poss ivel qut o Sr. Baccllar commetta erros; todos nq;; os com

mett<;mos. O nobre Deputadp o accusa de ter comprado um palacete. 

(} SR. EPHIGENIO DE ·. SALLES: ----'- Si ·não tivesse c(lmprado, haveri~l 

:mperi.mit e ·:~ta ria pago ern. di'a á funceional ismo. 

O SR. MoNTEmo DE .SouzA: - F icaria um su.;/leravit de ífJ e tantn~ 

contos,- mas o hem adquirido va!e múito mais. 

: O · SR. EPHIGENH) DE SALLES: .:._ Os funccionarios não ' pudera•u 

ni':rn pagar suàs casa-s, eram obrigados a pedir esmola. 

O SR. NloNTEIRO DE SouzA: -- Não hou ve tal, o funcciona lismo ·····

céheu todo o anno da sua administraçfto. 

·Pergunto: ê atacavcl o Sr. Bacellai porque comprou urn palacio 

que é urrl .·ben:i. d_e ra1z, _ que . por consequencia va.e _:tngmentar o patri
mónio do .. Estàdo '? 

E' po r isso que o n()hrc peputado quer a intervenção no Estado'? 

. O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não é por .ca).lsa disto. E' pela 

;;hic de erros e desmandos que o Governador tem praticado e isto vou 

mostnu a V. Ex. tambem com documentação. O nobre Deputado csú 

argl}mentando com a mensagem; nã.o t raz ahí nem um relato rio do The

sou. ro. 

O -SR. MoNTEmO DE SouzA: ---· Porque não c,s possuo, mas a men

sagem ~ brrseada no_s relatorios das repartições. 

Passemo:; ago ra ao anno seguinté, 1918. 

Uma das affiT.!nativ a:s do meu nobre collega de bancada foi qu~ 

trid;,;B as · ;~rrecadacões durante ;{ administração Bacellar tinham sidrJ 
' - .. , __ . . - ~ .. 

-e~.Üdidas. Aquelle exr.esso de mil e tantos contos de 191'7, já justifi· 

~ámos como foi empregado, deixando o Estado em boa situação quantn 

;w ·r>iriwiro anno da sua administração. S. Ex. não podia pagar toda;> 
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do valor, como já vunos, de vin tt · mll 

Agora, passemos ao anno segu.int<;:: 1 

" Factores de maior monta que concorreraru para •J ;:k\ 
crescimo das rendas publicas, sabem-no todos : diminuição da 
producção da borracha, inferioridade na cotação desse artigo e ' 

reducção d;~ taxa de exportação; poderosos factores que hav i.rtm 
de dete rminar, como determinaram o Jl'sequiíibr~o da vi&, fi
nanceira angustia·da pela falta de transportes . 

Quanto ao dec reseimo da producção, baRta dizer que ~endo., 

eín !917, de 8.643.9!9.700 ki logrammas, em suas diversa:; c.:i· 

pecies, no valor official de 34.43 1 :998$400, produ·1.ind0 d<: Írti" 

postos 6.693:394$702, apresentou, ein 1918, o decli!lío pa ra 

7.535.719 kilograllt'mas, dos quaes . i penàs forám eiporU\dM· 

6.498.941 kilogrammas, no valor official de 21.09S :207$1 89, 
que deram de impostos 2.068:032$938. Em contraposição ao qu:: 

se verificou em o anno corrente, a castanha em 1918, tt: v·~ unn 

safra bastante escass-a, montando a sua colheita apenas· a 5'2 .. 6'F 

hectolitros, no valo r official de 1.130 :039$715, pagandn de dt

reitos 13S :604$888, contra 186.196S hectolitros da anterior 

safra, de 1917, no valor official de 3.S52 :101$306 sobre I> qw~ 

foi cobra<lo de impostos .S'32 :8H$196 . 

O estado geral das nossas condições fin ancei ras 0e .19 18, 

é o seguinte em sua simples expos ição c rn edia rrte a im:on te•; .. 

tavei logica dos algarismos, expond0 á todos os cntendimentc-:> 

as g randes diffiiculdades do P uder Publico no a ttendr. r a\J .\. 

reclamos das necessidades de ordem complexa, que lhe cumpre 

prover: 

REC EITA 

O art. l " da lei n; 942, de 2.3 d e Outub ro de 

L917 ·on;ou a receita para o exê'rcieio de 
i 918, em .. .. . .. . ...... ... . . .. . . .. . . 10.312:000$000 . 

· A arrecadação reali7.ada alcanc;uu. . . . . . . . . . 6. 577 :1 25$85.5'. 

, · .. • . ; - Hesul:t:wdo a menor a rrec;Ldação· de .. . . .. . '· 3 . 734 :874$ 1.45' ' ' · 
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Uma pequena ábse.r\ração desde já. 

Quando o Sr . Bacellar assumiu o Governo, a borracha pagava, 

um iinposto, se 1~1e não engano, de 15 % para o Estado, mais 3 % par;t 

o fundo de auxílios á ag11icultura, e uma taxa de 100 e 80 réis p.or k.ilb, 
além do imposto municipaL 

Depois de assumir o Governo, deante da situação calamitosa que o 

c~mmercio desse _producto atravessava, Sr. E x., v;u-se· ·na· necessidade d~ 

diminuir a taxa desse imposto, que passou; de 19. % approx•imad:unem~ 

a se; de 13 % ~ i~go depoi~ 10 %, pilrque o Governo Federal, não wn• 

tente de não ter auxiliado a producção do Estado, ..:orno fez com outro,-,, 

ainda ewtbeleceu uru"a guerra de tarifas, baixàndo o" imposto da expor

tação da borracha do Acre a 10 %-
0 Estado p~ra não . vêr sua _producção passa r quàsi toda para '··' 

Acre, teve de baixar tambem a sua taxa para iÓ %, sinã.o para equi~ 
parar, visto a borracha amazonense ai nda pagar aos mm1icipios 2,66 % 
ao. menos para evitar maior prejui;zo . . 

Acabou assim até com o imposto que na pt1mena redncção S. Ex. 

havia conservado para auxilio á agricuitúra. 

, Só ess_e facto r - reducção de taxa - era bastaÍJte r~ ra :1 · dinii

nilição da :enda publica do Estado. 

~Tas S. Ex., ~chou que não deVlia deixa r ao desamparo ~m pro~ 
dueto que representava quasi a totalidade da riqueza total do Estado 

e que occupa a actividade da maioria da popuiação. (Lendo): 

" Apenas a receita extraordinaria excedeu, na sOI11l~<t, oÍ 

previsão orçamentaria em ] 29 :064$36[, emquanto o total dJ~ 

outros tituios apresentou o decrescimo de 3.863 :938$ S'O(j, o gu<! 

faz ser a differença entre o on;ado e o arrecadado réis 
3.734 :874$145". 

O SR. EPHIGENJO DE -S4LI,ES: - A C01ruara ·vae ficar surprehcndida., 

_porque, na· proxima discussão, provarei que e·sas · .. ifras n::j,o sii.o verdac 
deiras. 

O SR • . MoNTEIRO -DE· SouzA: - De~de que V. Ex . . traga dt)Cumentos 

1:-a-i io~o~ .. .' Eu tS:t0\1 lcn do doeu men tos . offieia es. 



O SR. EPHIOENIO DE SALLES: ---'- Pergunto: a. icnp~:ensa tnerece fé 

para V. Ex.'? 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - Eu poderia responder que não mere,;c. 

fé em questões de algarismos, mas, neste caso, n1_crecc inteira. 

O SR. EPHIOENIO DE SALLES : - Então, merece'? 

- O SR. MoNTEIRO llE SouzA: -- Para que V. E.x. não cáia em 

erro, desde j:í posso mostrar o engano de V. Ex. 

V.' Ex. vae apreci:u balancetes- publicados, que são uma prova de 

qm: · o --Sr. Bacellar presta contas ao pnhJ,i~o dos dinheiros publico~_, 

Despezas e- reeeita estão --tod:ts publicada~ na imprensa. . 
1 

- Ora; houve natumlmente movin1ent9 .de fundos tomados por -em;: 

prestimos de uma catxa para outra, augmentando -por - consequencia )~ 

receita, pant attendcr as _ despezas, de principio de _ c:w~rclciO, ou paga

mel)tos .de. mezes em que a . r('ccit~ foi in~uff:icier~,~e, mas: que depois sã? 

balanceadas pela receita cffectiva do mez segui1;te. 
. . . , 

Si o nobre Deputado tivesse em mãoc aescripturação corÍ1pleta, S: E~ .' 

poderia dizer que os alg;nismos citados são falsos; mas, sómentc pe:l~~ 
balancetes incompletos, o nobre Deputado não poderá argumenta r . . Ist!) 
aqui são .dncumentos officiaes. . . . . -

O SR . EPIIIGEC'<IO DE SAUES: - V. Ex.r~esmo acal~a de .dizer qt,~~ 
todos os actos ela administração sãr _ publica.los na imprensa. _ 

. O SR. \Jó~TErRO DE SouzA: - V. Ex. não me quiz co~prehender .. , 
. . . . . ' l 

O SR. EPHIGENIO DE St.u~Es: - - Compn:hendo bem o alcance das 

palavras de \'. Ex. 

O SR. lVIoNTEIRO Dl:: SouzA: - Ou V. Ex. não rne entende ou não 

JPC faço comprehender . . 
, O . SR. EPI-i:IGENIO DE SALLES: . ;-- Eu tenho ' a certeza de que nos com-

p.rehendemos _perfeitamente. · · 

' O SR. MoNTEIRO DE SouzA: __:_____ E' um 'docui11eilto 'oHic'íal lido ;Í. 
. . ' . ' ~ . . ' 

Assembléa Legislativa, perante grandt: ;tssistencia, publ1icado nos jornaes 

de Manáos, onde, portanto, os algarismos estão á disposição de quem llS 

qüeira examinar; podendo qualquer pessoa pedir a certidão <LO ThesOUt'IJ 

do Estado pa'ra ··verificar si há differeriça erib·e esses algarismos e ' '•~ 

que existem naquella repartição. 

O SR. EPHIGE~ro DE SALüs: ~-- Trarei ~is t)rovàs.' 

o SR. l\10NTEIRO DE SouzA: .c..:_: 'E.~ia 'me;..sagem é bastada tffi alg:i '· 
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-Út;JTtos -constantes dos re latorios dos Srs. chefes' de -repartições; , não são 

algarismos phan.t:asiados pelo Governador. EHes constam dos tdatorio;; 

-de· todas as .re.pa n içôes app ensos á mensagem e cujos originaes ficam ao 

<trch ivo da A ssemblé<L 

- ' ·O Governador não ma faiscar algarismos fornecidos pelos chefes 

das repa rtiçôes, porque cahiria na censura de seus subordinados,: per
·der-ia seu :prestigio. 

O SR. Ü TTONI l"VlACIEL: ----' Seria um prisioneiro. - :; ~ ! 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: --- Seria um p risioneiro até do servente 

da -mais modesta repartição do Estado. A paixão política não deve nos 

l e_var a ponto de negar ao adversal'Ío a m~is elementar p~obidade . 
Houvç, portanto, uma diminuição de receita na· importancía de 

3.?34- contos. 

Pa ~semos agora á despeza. 

"Pelo art. 2", da lei n. 94-2, de 23 de Qu.t~bro de 1917, a 
' despcza do Estado, para o exercício de 1918, foi fixada em 

12.654:276$053 e au~entada corn creditos extr,:~prdinarios e 

wppl ementares de J .697 :192$970." 

O ,SR. EPIHGENIO Dlé SAJ,q~s : - A despcza do exercici9 anteq.or to~ 

orçada er;l 11 mil ~- tant~s ~ontos; a d~ exereí~'io s~guinte, em ..12 ~ mil e 

t iJ.n tos. apezar da arrcc~dação ser _menor. Quer dize!< pelo CEie ácapamoo; 
de · ver, anno por anno, o Governo imgmentou a despeza. -- · · 

. ~ 11 

O SR. MoNTEIRO DE SoUZA: -- - Agora, balanço da receita 

'V üll mostra r o engano de V . Ex·., a que me referi ha poúco. 

'neceita ÍJrcam.entaria _ . _ . . : .. . . . .. . . .. .. : 
:\Iovi mento, de fundos . . .. _ . _ .. .. . ---~· . . : '-: . 

6 .57i:l25$855 
3.019:150$119 

9 _ S96 :27 5$97·1-

'- 'Como vê V. Ex., com movimento de fundos f oi . que a ·receita :.a.s-
., r 

ce~d~u a ' 9.596 ,:~nto~, 
-~\go ra -a despeza orçamentaria propriamente ~ -
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O S1z. EPHlGENIO D.E SALLES : - Logo não são seis mil contos : lill•:> 

'nove mil. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: --' V. Ex. sabe que aquiUo figt:ra !!OU:~~ 

receita. 

O S.R. EPHIGENIO DE SALLES: - N[as o dinheiro entroú p <u:a tl 

Thesouro e foi gasto; foram nove , mil c tantos contos. 

O SR . . MoNTEIRO DE SouzA: - A resposta vae em seguid<t; pdos 

dados do balanço é que se verifica a reaLidade. 

Despeza orçamentaria. . . . . . .. . . . . .. .... . . 

.fi.'[ovimento de fundos ... .. .. .. .... . . . . . ~ 

A receita p ropriamente do Estado foi de .. . 

e a despeza de . ................... . 

Hesultando urn defict liquido dt . . 

7. 820:145$1:34 
1. 776:130$840 

9.596:2.75$974 

6.577:125$855 
7.820 :145$13-+ 

l . 243 :019$37Y 

O SR. EPHIGENlü DE SALLES: - Dous mil contos por que~ 

6 SR. MoNTEIRO DE SouzA: -- Foi de 1.24-3 contos. 

Este deficit fo i coberto com supprimentos recebidos do -txerdci'> 

de 1919. 

EiR aqui; V. Ex., ágo ra verificará . (Le-n.la . ) 

'. 

"Sendo ainda o exceden te destes ernpn~gadn -:m ouuas 

operações de credito. 

O deficit apurado por occ:asião do encerramento do exe!

·cicio, resultante das despeza3 <1ue ,ão foram pagas, eleva-se :-t 

6.085:026$289, assun discriminados : - .Juros do empre~

timo 5 °,~ , -lluro; il915') 721:087$000. 1mportancia de um:; 

le,ttr:J assignad~ :1 faY01' da Société Marseillaise, 700 :OOQ$00C. 
.T urog ~ amortização das apolices, papei. em circu!at;ão, _ ré's 

2.061 :260$000. Vencimentos de funccÍ<?narios e~ctivo,s , e m-
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activos, 2.381 :660$206. Contas ele fomeç:irnentos e :lttestados 

de obras, 211 :019$083" .. . 

O SR. EPHIG:ENIO DE SALLES : - Não são 38 contos. 

O SR. NloNTEIRO DE SouzA: - Pelo amor dt Deus! Não se1 mat> 

com.ü possa argumentar com V. Ex.; estou com toda boa fé . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eu acredito; como de boa fé são 

todos os actos de V. Ex. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - :Mostrei que o funccionaEsmo pu

blico ' estava pago no anno de 1917. 
Depois passei ao estudo do orçamento de !918. Não estou occu t

tando nenhum algarismo; estou lendo aquillo que está escripto aqu; 

e fazendo ligeiros commentarios. Já vê V. Ex. que estou argumentandu 

rom hoa fé. 

Quando disse que o funccionalismo estava pago, só faltando o pa

gamento de 38 contos, referia-me ao anno de 1917. Agora, est;;.mos t r .. <

tando de 1918, do anno findo, em que V. Ex. vê que a receita do E s" 
1iado ~tttingiu apenas a 6.500 contos, para um orçamento de 12 miL 

De seis para 12, veja V. Ex. quantos faltam. Ainda houve :iccrescimo 
dl' despeza; diz aqui: 

"Este deficit será ainda augmentado, á medida que derem 

entrada na repartição os attestados de exercícios de funcciú· 

narios do interior, que deixaram, por qualquer motívü, de ser 

enviados em tempo opportuno". 

Eis a situação real, clara, dita com toda a sinceridade. 

Sou obrigado a lêr, ainda, ma1s para illustrar estes algacismos: 

"Para que bem se possa avaliar das extraordinarias e 
mesmo incomparavcis difficuldades que nos assoberbaram e· 

nos assoberbam ainda, embaraçando todos os serviços r 

creando-nos uma situação especial por suas vul~osas desvan· 

tagens, basta referir , além daquella synthese eloquente, o que 

re~ulta da comparação das receitas no primeiro e. no segundn 

anno do meu Governo: 
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A arrecadação em .1917 foi de ....... . 

A arrecadação em 1918 foi de ... . ... . 

Diffúenc;a pai'a melios em 1918 foi de. 

11 . OIS :7.'í4$689 
6.S77 :125$8)·; 

4.438:628$834 

O deficit apontado c a differen<;a ahi assignalada •. dã.~ 

para melhor de 10.000:000$ contra o era rio pubLico. E' ~ignifi · 

cativa, altamente revelador da necessidade de providencias tae~ 

como que se verifica com a aut<u'i-zação dada por vús ao 

Executivo !:'a r a contrahi r o empr~s-~ i~o de 3.000 :000$000." ... · 

S. Ex. sabe perfeitamente que, no anno de 1918, quand(; S. E.l' .. 

:únda não tinha feito o seu rompimento com o Sr. Dr. Pedro lheellar , 

muitas vezes juntos fomos tratar, perante o Poder Execu tivo da R~·~ 

publica, das medidas necessa rias yara o Estado; andámos a pedir es::o:: 

emprestimo de 3.000 contos, que aqui está. Tive do Sr. Presidente J .r.L 

R.epublica, como do Sr. lVIinistro, as promessa·s ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Mais formaes . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - -- . . . mais formaes e positivai'.. 

~heguei mcsrno a telegraphar ao Governo do Estado que a operação 

esta v a virtualmente feita. 

O SR. EPHiGENIO DE SALLES : - Posso adeantar mesmo que em 

pessoa obtive do Sr. Presidente da Republica ordem para negocia r 

es te cmprestimo com o Sr. !Vlinistro da Faz·enda, por intermedi0 do 

Banco do Brasil. Entretanto, quando tínhamos quasi que effectuada a 

operaç1io, houve o pedido de intervenção da União, sob o fundament" 

de que a situação do Estado era de calamidade publica, motivo po r 

ljllC n~lo foi a v ante essa operação, visto como o Estado não offereci:;. 
garantia'.' 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: -- Vê, então, V. Ex., que é ex<1.cta ' I 

sitnação do nosso Estado, creada pela crise premente que soffreu. 

Estive no Banco do Brasil e obtive tambem melhores promessa·, 

do .. Sr. Presidente da que! le estabelecimento, desde que o Presidente d a 

Reuublica désse auto rização. Communiquei para o Estado, depn ( ~ •Ir 



me entender com o Sr. -1-linistrn da Fazenda, que esperaY:t obter :J 

operação em pouco. 

Naquella époc:t o Estado já tinh:t- compromtssos a sat isfazer c lÜ•J 

podia 11em mes:no satisfazer os d:t divida externa. 

Eis ahi a razão, Sr. Presidente, por que ficou u Est:.~do em :1trazo 

em seus compromissos externos e alguns internos, como os .i u r os da ·, 

:!polices da M anáos Improvements. 

··Foi possível ao meu governo trazer em dia os CO!ll-· 

promissos, quer internos, quer exte rnos de sua gestão, até fim 

do anno de 1917, mas, d:üli po r dcante, em face da concla· 

dente exposição que ahi fica sobre o p recarismo da nossa ~;

mação financeira ,. o :tt razo dos pagamentos se hav ia de accen· 

tuar, como se accentn(m. 

A:s ' diffículd ades augmenta ra111, os nosso:; atropelos ::.•.' 

avolumaram por fórma íncomparave l, o que dete rminou o 

meu procedimento, ao entender-me com os Poderes Centracic., 

do sentido de ser concedido ao .-\mazon;;s o emprestirno d~: 

!).000 :000$, ach;;ndo-se a respectiva autorização, YOtada pelr. 

Congresso N:tcional, já sanccionada pelo Sr. Presidente d.1 
Republica." 

Eis ahi, Sr. Presidente, o cst:~.do da situação financeira nn anuo 

tle 1918, ultimo exercício já encerrado da administração Bacellar. 

O SR. EPIIIGENIO DE SALL ES: - V. Ex. como explica aquelle pr•J · 

testo do London and Brazilian B:mk '?-
0 SR. :\1oNTEIRO DE SouzA: - F oi pelos motivos expoJ tos, qu~ 

deixou de pagar os compromissos da divida externa, assim como 'lS 

_ j HTos da ~Ianáos Improvements. 

O SR. .EPHIGENIO DE SAI.LES : - E os seiscentos contos da tax·1 

judici:t.rÍ:l ele que o G::~ven1o lançou mão'? 
. . O SR. YÍON'TEIRO DE SouzA: - Creio que fez um JOgo de catx:: 

ap::·nas. 
, ... _() -·SR. EPH!GENJO DE SAI. LES : - Não: que depooitou f. rettro11 

criminosamente. 
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O SR . . MONTE!RO DE SouzA: - Faltam-rue dados, é posúvel L]J.l.E 

S. Ex. não tivesse depositado . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Depositou c levantou. 

() SR. l\1oNTEIRo DE SouzA: - ... ou tivesse levantado do ban.-:o 

ess:t importancia, mas quando S. Ex. dispoz dessa importailcia contav:1 

como certo que a União lhe ia .fazer o cmprcstimo de 3.000:000$, cn 

m~smo talvez concorresse para isto, passando telegramrnas dizend<J 

que o ernprestimo estava virtualmente feito. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Até eu, tambem. 

O SR. I\1oNTEIRO DE SouzA: - Telegraphei dando noticia do 

estado dessas negociações; foi quando se votou aqui no Parlamento a 

ultima emissão em que se destaca v a a importancia de 50.000 :000$, es

pecialmente para attender á borracha. 

Porque S. Ex., o Sr. Presidente da Republica me havia c!edaradn 

que logo que fosse sanccionada esta lei faria o emprestimo para • 
-Amazonas. 

O SR. EPHIGENIO D"E SALLES: - E só niio o fez porque o proprio 

Governador do Estado veiu confessar que o Estado estava Lllido. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: -- Isto é força de expressão. 

Ora, Sr. Presidente, estes sã0 os algarismos da mensagem. S. Ex. 

só poderia destruil-os si tivesse outros documentos tambem officiaes. 

Não escondi nenhum dos algarismos. Li-os todos. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- V. Ex. não precisa explicar esta 

circumstancia. Toda Camara o acata. 

O SR. J\1oNTEIRO DE SouzA: - . . . e demonstrei quando S. Ex. 

em aparte me disse que havia de mostrar artigos de jornaes dando 

mawr receita, que esse augmento proveru daquelle movimento de 
fundos de tres mil e tantos contos que figuram no balanço, 

Não ha realmente um accrescimo de receita, apenas um jogo ri.~ 

escripturação: passa de uma caixa para outra augmentando a receit;; 

na escripta, mas depois é annullada na despeza com o mesmo titulo. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Mas é dinheiro. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: Méro jogo de escripta, segundo 
me parece, pois não sou technico. 

O SR. 0TTONI MACIEL: - O que se infere é que o governo ar

recadou meno~. mas tambem gastou menos. 
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o SR. rvioNTEIRO DE SouzA: - E' maiS ou menos o que acontece 

na União nos primeiros dias de administração. Todos os annos na lei 

da receita votamos autorização para o Presidente da Repu biica emitti r, 

por antecipação da receita, bilhetes do Thesouro, no valor de SO mtl 

contos. Nos primeiros dias não tendo o Governo dinl1eiro emitte e 

quando entra a receita, resgata-se a emissão. 

No Estado o Governador não tem a faculdade de emittir bilhetes. 

Não póde fabricar moeda-papel. Encontra depositos na caixa dt. cauç~s 

ou depositos para compromissos do exercício anterior, toma-os por em

prestimo, passa de uma caixa para outra, entra com este dinheiro em 

circulação. São compromissos que depois indemniza. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Esta ultima parte é que não é 
verdadeira. Não indemniza cousa alguma. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Está aqui o balanço que já li. 

O meu nobre collega, si me não engano, na sua justificação e nos 

consideranda, accusa o Governador de não respeitar instituição alguma, 

de postergar os direitos inài viduaes, e por ahi fóra. . . Não precisa 

repetir, digo simplesmente que o nobre Deputado allega tudo quan~o 

ha de máo contra o Governador do Estado. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E ainda foi pouco: esqueci, por 

exemplo, um desses pontos, que V. Ex. se encarregou de enumerar. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Pois bem, vamos ver, ainda á luz 

dos documentos, que S. Ex., apezar do Estado se encontrar a braços 

com tremenda crise financeira, conforme acabo de patentear, tudo tem 

feito para o bom governo do Amazonas, tem administrado com hv

nestidade e patriotismo, está nas melhores relações possíveis com as 

autoridades federaes ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Acho que será muito difficil :J. 

V. Ex. provar a honestidade do Governador ... 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - . . . e com os demais poderes es

taduaes, assim como com as diversas instituições, com o commercw e as 

demais classes conservadoras. 

Comecemos pelas letras e sc1enc1as. Qual tem sido a acção do Sr. 
Dr. Pedro Bacellar, no Estado do Amazonas, a este respeito'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Em letras, é sabidissimo ... 

Já li aqui uma carta delle, verdadeiro primor ... 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Si V. Ex., .por exemplo, pos· 

suu cartas minhas e as quizer analysar, uma por uma, com certeza· ha 

de encontrar muitos erros,. para me condemnar . . . 

o SR. EPHIGENIO DE SALLES : Creio que não succederá 1sso, 

por que V. Ex. é até professor. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: pois que ninguem existe mais 

descuidado do que eu, na sua correspondencia particular. Podia até 

citar factos a V. Ex. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Com V. Ex. isso se poderia ter 

dado apenas por distracção, por que V. Ex. é professor cu i to e pre

parado. 

() Sr. Bacellar não está nesse caso, e tenho varias cartas was, das 

quaes se infere elle não saber escrever. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Esse a1gumento de V. Ex. nad 1. 

vale, e parece-me que seria melhor não usar mais delle. 

Examinemos a obra que tem realizado esse Governo, si tem valor 

ou não; examinemol-a sine ira .. . , em face da prova documental. 

Inquira eu: quanto ás letras e sClenClas, que tem feito o Go

vernador'? 

A situação da instrucção publica, V. Ex. a conhecia bem, porqu·~ 

se encontrava no Amazonas; cheguei depois, mas ainda verifiquei, 

de' visu, que tal situação era a peior possível: O Estado vinha já êheio 

de compromissos da divida externa; por consequencia, parecia difficil 

attender ás necessidades desse mais importante ramo da administração .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLEs : - Nesse ponto o que h a não ~e 

deve á acção directa do Dr. Bacellar, mas á acção do seu auxiliar, di

rector da instrucção publica, que é um homem competente e dirige dib· 
cricionariamente o serviço. 

O SR. MoNTEIS DE SouzA: - Pelo amor de Deus! V. Ex. a.:: · 

cusou o Sr. Bacellar de tudo quanto é mau; começo a citar '-lm bom 

serviço da sua administração, V. Ex. nega esta responsabilidade: st o 

serviço estivesse (desorganlizado, não !sena elle ·censurado'? Por que 
não o louvar pelo contrario'? 

Devia fazel-o ao menos por manter um auxiliar da competenc.ia 

dn Sr. Dr. Araujo Lim:l, e dar-lhe tod:l a força na gestão elos negocios 
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de sua repartição, assun como a outros auxil iares, que vamos nomear 

adeante. 
Ao assumir o Governo S. Ex. nomeou o Sr. Dr. Araujo Lima. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Competentissimo. 

O SR . . MONTEIRO DE SouzA: - Um dos mais competentes homens 

de sciencia em iVIanáos, que tem agido com a plena confiança do 
Sr. Bacellar. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Tambem era o que faltava: 

metter os pés em um auxiliar da capacidade do Dr. Arauj o Lima. 

O SR. JVIoNTEIRO DE SouzA : - Q uantos administradores, por falt:t 

de comprehensão dos seus devúes, não mettem os pés em auxil iares do 

valor do Dr. Araujo Lima'? 

O Sr. Dr. Araujo Lima, na direcção da instrucção publica, nunca 

deu guarida ao favoritismo ou á politicagem, preoccupado apenas com 

as questões pedagogicas. Ora, si o Sr. Bacellar mantem um administrador 

desta ordem, é porrque tambem tem elevação de idéas, tem comprehensão 

dos deveres que incumbem a um administrador. 

O SR. 0TTONI MACIEL: - Remodelou a instrucção publica! 

O SR .. MONTEIRO DE SouzA : - Remodelou-a, estabelecendo novas 

escolas. Em minha companhia visitou diversas dellas, para verificar 
pessoalmente a sua situação. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quantas creou '? 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Diversas. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quantas'? 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não posso responder, •<este mo

mento, a V. Ex., dando o numero; mas affirmo que tem creado . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E o professorado está em dia ? 
O SR. :MoNTEIRO DE SouzA : - Estava em 1917, e desde o anno 

passado, como todos os demais funccionarios do Estado, como o Tri

bunal de Justiça, deixou de estar. Tinha de participar da situação 

geral do Estado, que é a que se verificou pela leitura do ultimo ba

lanço do Thesouro. A prova de que a causa do atrazo é just~, de que 

o atrazo é equitativo, não se pagando mais a uns que a outros, está 

no facto de todo o professorado continuar a cumprir o seu dever com 

toda a correcção, não abandonando suas cadeiras, e vou mostrar, pela 

leitura dos quadros de frequencia das escolas da Capital, que continúa 
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com bastante proveito o desenvolvimento da instrucção publica do E:,

tado, o que se não daria si o professorado estivesse descontente. 

Tem-se creado algumas escolas, tem-se reparado os edifícios d.; 

outras .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quaes são os edifíci os rep~trados ·~ 

O SR. lVloNTEIRO DE SouzA: - Diversos. Posso attestar 1sso 

quanto aos edifícios na rua Saldanha _Marinho, nos Tócos, na rua 

Paranaguá, que tinham o seu madeiramento apodrecido e que, como 

verifiquei, soffreram grandes concertos, além de outros. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Acceito a informação de V. Ex. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Farei incluir no meu discurso, ti
rados da mensagem, os numeros dos edifícios que foram construidos o"' 

reconstruidos pelo Governador. (Predios das ruas Xavier de lVIen

donça, Saldanha Marinho, José Clemente, Leovigildo Coelho, J osé Pa·

ranaguá, praça Visconde do Rio Branco e R emedios, assim como •w 

em que está a Escola Normal e Gymnasio, onde umas salas do pavi

mento superior ameaçavam a vida das creanças). 

S. Ex. mandou ainda fornecer moveis ás escolas, moveis construidos 

no Estado, e encommendou outros nos Estados Unidos, isso na occasiãn 

em que era difficil obter moveis em nosso Estado. Por essa época foi 

o Governador atacado pela imprensa daqui, por não ter mandado 

buscar esses moveis no Rio de Janeiro; justifica-se, entretanto, o seu 

procedimento: é que, concedendo a União isenção de direitos para os 

materiaes escolares, esses moveis chegariam ao Amazonas por preço muÚJ 

mais. barato do que si fossem encommendados aqui. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - A acquisição desse material foi 

feita por concurrencia publica'? 

O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - Isto não posso informar a V. Ex. 

S. Ex. deu nova organização, que é excellente, aos estabelecimento~ 
de ensino primario e technico normal. 

Não são palavras apenas. A prova clara e concludente de que mt

lhorou extraordinariamente o serviço de instrucção publica está na 

frequencia das escolas da capital que, desde que S. Ex. assumiu o 

governo, augmentou notavelmente, como se (Poderá verificar jp-ehs 
termos do ultimo relatorio: 
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"A despeito do mao estado sanitario reinante em 1918'' 
(foi a grippe) - "ainda avultada se conservou a frt· 

quencia, e muito mais numerosa do que nos annos anteriore:,, 

á excepção de 191 7". Segue o quadro do qual apanho só

mente o ultimo decennio: - "1908, frequencia média diaria 

958 ; 1909, 1.048; 1910, 1.006; J9ll, 972; 191 2, 1.223; 
1913, 1.318; 1914, 1.317; 19lS, 1.37S; 1916, 1.346; 1917, 
l.591; 1918, 1.520." 

Commentando esse facto diz a mensagem que se deve attr!buil.-o á 
maior confiança que o professorado deposita no Governo, pela equi

dade no pagamento de seus vencimentos e ao esforço desse professoradü, 

auxiliado pela competente e animadora fiscaliza(:ão . 

A Universidade de Manáos, o nobre Deputado sabe qu e é um 

'bello esforço da iniciativa particular. 

Sob a dedicada direcção do Sr. Dr. Astrolabio Passos, esse esta·· 

belecimento vive na melhor harmonia de vistas com o Governo, rece

bendo deste constantes proyas de animação. O Estado não lhe tem 

,regateado o seu apoio. 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES: - Tambem sena de ma1s, que e 

Governo do Estado não viesse ao encont ro dessa iniciativa particubr. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Então esse Governador não é como 

V. Ex. o pintou. ~1as deixemos isso e passemos adeante. 

Instituto Historico e Geographico. Este o nobre Depm::tdo nã,) 

'~gnora, foi creado durante a administração do Sr. Bacellar e tem rece

bido de S. Ex. sempre as mais inequívocas provas de protecção e am

paro. Sendo um estabelecimento inteiramente pa.rti.cular, o Gov~rno ·nã·J 

tem poupado esforços para o seu engrandecimento: 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Aliás a iniciativa desse instl

tut.o, partiu do presidente do directorio do meu partido. 

O SR. MoNTEIRO D:E SouzA: - Creio que o nobre Deputado está 

enganado . 

. - O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Partiu de um grupo, com elle 

á frente. 
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O SR. MoNTEIRo DE SouzA:- A iniciativa foi do Sr. Dr.. Vivaldo 

de Paula Lima, actual orador perpetuo do Instituto. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: E agente de policia do Gover-

nador do Estado. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Feita depois a eleição da sua 

primeira administração, foi eleito presidente, com toda justiça, o Coronel 

Bernardo Ramos, um dos chefes da opposição, Deputado d" pseudo 

duplicata da união republicana amazonense. 

Vê V. Ex., que, apezar desse instituto estar sob a direcção do . 

chefe da opposição, não estando ainda em condições de viver dos pro

prios recursos, o Governo mandou imprimir por conta do Estado, em 

uma officina do Estado, as revistas desse instituto. Assim, não se 

deixou levar por paixões partidarias. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Tratava-se de um estabeleci·· 

mento scientifico; si assim não fizesse, seria o curpulo. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - M·as, V. Ex., que aponta o &. 
Bacellar como um homem de nenhum valor, que não sabe administrar ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Administrar não é s6mente recebe r 

dinheiro. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Então, V. Ex. já vae concordando 

que esse homem não é sómente um politiqueiro, "\.lm homem que nio 

respeita instituição alguma, como V. Ex. affirmou, pois está nas me

lhores relações com as principaes sociedades scientificas locaes . 

Cedeu ao Instituto Historico um dos melhores predios do Estado. 

desalojando dali uma escola, que passou para outro predio, mandando 

reformar á custa do Estado esse predio, para ser adaptado ao seu fim. 

J{a poucos dias tive occasião de conversar com um dos membros 

desse instituto. Perguntei-lhe qual a attitude do Governador para com 

essa sociedade. Elle. declarou-me que era a melhor possível; qu~, 

graças ao auxilio do Governo, ella está prosperando magnificamente. 

O SR. EPHJGENIO DE SALLES: - Não faz política mas, o presidente 

do meu directorio politico, que é um scientista eminente, como V. Ex. 

sabe, foi deposto da pres.idencia desse instituto e bem assim o 1° secre

tario, por serem meus correligionarios. E' ou não verdade'? 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - Não sou eu quem responde a 

V. Ex., é o Governador do Estado, adversario portanto do Sr. Corone~ 
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Bernardo Ramos, que vae lhe dar provas da sua isenção de anmto 

quando se trata de elevar o nome do Estado. 

Diz S. Ex.: 

"Achando-se o edifício quas1 em ruma, não tendo o in

stituto recurso~ para os necessanos reparos e attendendo 

tratar-se de uma sociedade que apenas começa e que virá ;t 

prestar grandes serviços ao Amazonas, resolvi deferir a solici

tação que me fez o seu illustre corpo administrativo, man·· 

dando fazer as respectivas obras, mediante concurrencia pu

blica." 

Chamo a attenção de V. Ex. especialmente para este trecho d'l 

ultima mensagem: 

"Entre os trabalhos apresentados áquella aggremiaçã'Y 

pelos seus socios, devo mencionar o que foi divulgado, em 

duas conferencias, nos dias 3 e 4 de Maio, pelo Sr. Coronel 

Bernardo de Azevedo de Souza Ramos, presidente do insti

tuto. Consta elle de tres volumes sobre Tradições e Inscri

pções do Bro..sil pre-historico. E' uma obra que vae ser jul

gada pelos competentes, deliberando a Assembléa sobre ·; 

credito necessario para a sua publicação, como incentivo aos 

que quizerem enriquecer nossa litteratura com trabalhos qu~ 

estiverem dentro do programma do instituto e merecem a sua 

approvação·. 

A respeitavel instituição está organizando ~t Carta Geral 
do Est~tdG, tr·abalho dispendioso e arduo, neces5Ítando de um 

observatorio ambulante, e cuj a acquisição os seus fracos recur
sos não comportam. Quanto tem sido possível o meu Governo 
ha feito a favor do instituto, em modestos auxi1ios para mobi
liaria, adaptações no edifício, como ainda providenciado para 

a effeotuação de solemnidades e outras medidas de maior ur

gencia, si bem que tudo isso pouco represente deante dos altos 
intuitos e grandes fins da vultosa obra que alli se tem em 

vista. 



Em vosso esclarecido criterio, decidireis o que fôr util 

fazer em pról da futurosa associação . " 

Como se acaba de ver, S . Ex . pede ao Congresso, que mande pu

blicar, que resolva, · delibere, sobre a publi,cação da obra de um dos 

chefes do partido opposicionista, que desde o anno anterior vinha em 

luta aberta com S. Ex. 
o SR. EPHIGENIO DE SALLES: E' um trabalho de tanto valor 

que, elle · assim · reconheceu. 

Eis o que esse Governador, que se diz não ter nenhum descortino, 

fez em favor de uma institmçao de valor, como é innegavelmente o In

stituto Historico e Geographico. Ainda mais, S. Ex. foi buscar no seio 

dessa instituição um cel'to numero de socios para organização de traba

lhos scientificos, como a commissão nomeada para escrever a parte re
ferente ao Amazonas, do Diccionario Historico, Geographico e Ethno

graphico da commemoração do centenario; ainda dessa Instituição foi 

S. Ex. tirar dous distinctos e estudiosos cultores da geographia, Drs. 

Agnello Bittencourt -e José Furtado Belém, para represfntar o Estado 

no Congresso de Geographia que se vae realizar em Bello Horizonte, 

assim como para o estudo dos limites perante a Sociedade de Geographia 

do Rio de Janeiro . 

Vê a Camara que este administrador tem descortino e não é o 

administrador 'que se tem pintado. 

"Segurança publica e pOlicia". Durante o· governo de S. Ex. ainda 

não se deu um só attentado contra as liberdades publicas, a garantia 

;uos cidadãos, esse elémentar dever dos governos é absoluto. 

A t ranquillidade publica é um facto que póde ser attesta·cto pela 
população inteira. Nenhum ·só de seus adversarios soffreu o minimo 

-constrangimento pela livre manifestação da critica acerba com que se 
lhe tem feito opposição. 

O Direotor da Gazeta da Tarde, duas vezes ameaçado pela vw-
l~ncia . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALI~ES: - Ameaçado por quem'? 
o S~t. ; lVIONTEIRO DE SouzA: - Não sei nem posso saber. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eu sei e posso di-ler . Foi amea

çado pelo governo, pela bocca do chefe de poli<:ia que foi pessoalmente 

dizer a esse director que não tinha força para lhe garantir a vida nem 
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a propriedade, si continuasse a atacar o governo, e foi exclusivamente 
por minha interferencia, aqui, junto ao Presidente da Republica e ao 

Mini&tro da Justiça, que o Dr. Alcantara Bacellar, atemorizado, man

dou dar garantias . 

O SR. lVIONTEIRO DE SouzA: - A' palavra de V. Ex. eu opponho 

a do director dessa propria gazeta. E' a seguinte: 

"Noticiámos hontem ao publico que uma aggrtssão se 
nos preparava, e, na realidade, não foi sem razão que assim 
procedemos. O . nosso infonne, por assim dizer, de ultima hora, 
encontrou motivo no facto de termos sido avisados, de fonte 

segura e insuspeita, da intnpresa sinistra com que se preten
dia assaltar a redacçào e officinas desta folha, não sendo es
tranhas ao tenebroso plano individualidades de destaque em 
nosso meio social, ligadas á policia situacionista e mesmo á 
administração estadual. 

Na local, que então msenmos a respeito, chegámos mesmo 
a responsabilizar o Sr. Dr. Governador do E~tado pelo que 

nos viesse a succeder, isto depois de havermos telegraphado 
para o Rio á Associação Brasileira de Imprensa, aos orgãos 
de publicidade da Capital Federal e ao Sr. Dr. Presidente 
da Repuhlica, transmittindo o que sabíamos do caso . 

Circulando rapidamente pela cidade, a seguir, confirmada 
pela neta da Gazeta, a nova alarmante desse innominavel 
attentado levou o pasmo á população de JVIanáos, provocando 

larga cópia de demonstrações de solidariedade a esta folha, 
ao seu· director e á sua redacção. 

Nianda a justiça que aqui deixemos em relevo o nobre 
gesto do Sr. Dr. Alca·ntara Bacellar, Governador do Estado, 
ao ter conhecimento do facto. S. Ex., sem entrar em indaga

ções, que tomariam tempo, sendo 'possível resultasse a delonga 
em pura p erda da medida a tomar, ordenou immediatamente 
a quem de direito as necessarias · providencias no sentido de 

ser evitada qualquer aggressão a este vespertino, ou a outros 
dos nossos orgãos ·de imprensa, declarando-se, de todo ponto 

·de vista, contrario a semelhantes ata·ques a jornalistas, e affir-
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ma:ndo não consenti r, em absoluto, que investidas de tal ordem 

se praticassem na vigencia de seu governo. 
A attitude digna e correcta de S. Ex., neste particular, 

faz honra á sua administração e, olhada como merece, só
mente póde attrahir applausos, que não serão para regatear 

da parte da collectividade. 
Graças a essa attitude, sente-se bem e sente-se tranquilla 

a opinião publica, na confiança de que a nódoa indelevel do 
assa•lto á propriedade jornalistica e á tentativa contra a vida 
dos que encorajadamente trabalham na imprensa, nesta terra, 
não manchará de villania tamanha, qual a que hontem se 

projeotava, parta ella de onde partir, a gestão do actual pri
meiro magistrado do Estado." 

(Do Jornal do Commercio, de Nlanáos, de 14 de Maio 

de 1919). 

O SR. E PHIGENIO SALLES: - Si o director do jornal escreveu essas 

palavras, é que desconhecia a minha interferencia aqui junto ao G o
verno; desconhecia que o Sr. Bacellar foi levado a providenciar devido 

a telegrammas que o Sr. lVIinistro da Justiça e o Senetario da Presi
dencia lhe haviam passad>O, por solicitação minha; julgava que fosse 

um acto esponta'neo do Governador. 
O SR. JVIONTEIRO DE SouzA: - N ão é possível argumentar contra 

a prevenção, todos os acws, nos ar tos bons do Sr. Bacellar, .que vou 
enumerando, ell e os f az obrigado por esta ou aquella circumstancia . 

S . Ex. só é capaz de fazer o mal; o bem que faz e suas providencias 
administrativas são devidas a esta ou aquella outra pessoa! 

Passemos ao segundo facto. 

O Sr. Coronel Ageu Ramos, director ·da Gazeta da T arde, por ctr· 
cumstancias que não veem ao caso, teve uma desavença com os estu·
dantes, que se haviam reunido em congresso. Para protestar contra swt 
attitude reuniram··se estes em meeting em frente a Gazâa. S. S . , te
mendo ser o jornal ata·cado pelos rapazes ·mdignados, p ediu providen·
cias, que o Governo immediatamente deu; o chefe de policia lá esteve, 
·garantiu a Gazeta e um correl'tgonario nosso, se me não engano o Sr. 
Dr. Pedro Araujo Filho, advogado .em Manáos, solicitou de uma das 
janellas de um predio proximo ao jornal, aos estudantes, que tivessem 
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calma . Estes obedeceram á voz de um dos seus mestres, po~s S. Ex. é 

professor do curso de Sciencias J uridicas e Sociaes da Universidade . 

E -a policia poude garantir a Gazeta. Este é outro facto que S. Ex. 

não poderá negar. 

O SR. PRESIDENTE: - Advirto ao nobre Deputado que faltam cinco 

minutos para terminar a hora da sessão . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - V ou restringir as minhas consi

derações, uma vez que a hora dos nossos trabalhos está prestes a findar. 

S. Ex. s-abe que o Sr. Dr. Bacellar, ao chegar ao Estado, encon

trou, logo nos primeiros dias da sua administração, perturbada a ordem 

publica. A calma foi restabelecida; e estava á frente da policia um 

distincto e competente cultor do direito, o Dr. Freitas Bastos ; este, 

durante a sua administração, manteve sempre as mais plenas garan

t ias a todos; foi substituído depois pelo Sr. Dr. Hamil ton Mourão, 

outro j uri s-ta, espírito moderado que t~m con tinuado a garantir todas 

as l iberdades. E o meu nobre collega sabe perfeitamente que, durante 

a administração do Sr . Bacellar, não tem havido accusações de espan

camentos, de ataques a casas de adversarios, ou outro qualque r constran

gimento. Até hoje não vccorreu um só desses casos. 

O ra, a policia, innegavelmente, quando dá essas garantias, não fa z 

mais do que cumprir o seu dever; e não é para outra cousa que ella 

existe. Mas, uma vez que accusamos, quando o individuo commette um 

. erro, porque não devemos t ambeim louvar quando superior ás paixões 

r.umpre o seu deve r'? . . . 

O SR. 0TTONI MACiEL: - Por espírito de justiça . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Especialmente quando sabemos 

que a p aixão pol itica póde desviar os mais bem intencionados gover
nantes? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - A prova é que eu j á elogiei até 
um ·dos auxiliares do Governo, o Dr. Araujo Lima. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Disso a historia está inteiramente 

cheia, não só no nosso paiz, como em todos os demais: não só hoje como 

em todos os tempos. 

Poi s bem; apezar da má situação f inanceira, como disse logo a prin

cipio, pairando sobre todas essas medidas; S. Ex . não tem se des

curado de nenhum serviço publica. Vimos o que fez com a instrucção 

publ ica , com as instituições de natureza scientifica. Na policia, S. Ex. 
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creou o serviço- de dactyloscopia e estatística, que o meu nobre collega 

não poderá negar ser um serviço bom, magnífico, sob a direcção de um 
dos mais competentes medicos de lVIanáos, o Dr. Galdino Ramos, que 

tem trabalhos especiaes sobre o assumpto . 
Essa repartição foi creada com muito pequena despeza. S. Ex. 

devia ter visto, como eu tambem vi, o esta:do em que estava a Chefatura 
de Policia. Pois bem, ella foi completamente reformada, co;n pouca 
despeza pelo chefe de Policia em correspondencia com as normas esta

belecidas pelo Governador do Estado. 

Dirá S. Ex. : mas foi o chefe de Policia! Porém os chefes de 

Policia são pessoas da confiança do Governador de quem recebem in
strucções e nenhum acto de vulto praticam sem a sua acquiescencia . 
No caso contrario ou se demittiriam ou seriam demittidos. A Policia 
militar tambem só tem merecido a confiança e applausos da população. 

Passemos a outra cousa rapidamente: Saude Pu bEca. A Saude Pu

blica está a ca rgo de um distincto e competente medico <tmazonense, 
Dr. Miranda Leão. V . Ex. sabe o que, apezar da crise fin~. ~1 ce i ra, 

tem feito a Saude Publica em Manáos, os serviços que tem prestado em 
relação á prophyl axia, clínica e o quanto foi dedicada p()r occasião da 
pandemia, da hespanhola a influenza ver a, que assolou o mundo. Por 

termos visto, o que :l!conteceu nesta Capital cheia de recursos, pod·emos 
imaginar o que se passou no Amazonas. . . Para .acudit á pobreza o 
Estado forneceu medicamentos, dieta, e mandou commissões medicas 

para todos os bairros da Capital e diversos pontos do interior e subur
bios. Foi auxiliada, é ve rdade, pela iniciativa particular, que nobn·
rnente poz á disposiçã.o do Governo todos os seus esforços. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Foi esta que fez tudo. O Governm 

do Estado gastou apenas 10 :000$000 . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O Governo estabeleceu hospitaes 
de isolamento e hospitaes fluctuantes, fez seguir .o aviso Cidade de Jl,fa

náos com soccorros para o interior; mandou medicos para as cidades 

proximas, como Itaquatiara e Parintins, etc. Ora, tudo isto são se rviços 
que revelam uma boa administração, convindo ainda salientar que se 
mantem os trabalhos de saneamento alli inicados por Theophilo Torres. 

Passemos ao que · tem feito S. Ex., em relação á agricultura e á 
pecuana. 
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Na administração de S. Ex. tem tido urna nota vel a-nimação esta 
base da riqueza da nação. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Por ahi é que sahiu muito di
nheiro. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - S. Ex. creou um serviço de ani

mação á agricultura com horto florestal e campo de demonstração para 
defe-sa agrícola, e, para dirigir esse horto florestal nomeou pessoa de 
toda competencia e dedicação. 

:Mantem além .desta repartição, outras, que vão prestando inesti
maveis serviços á transformação economica do Estado. 

Estive no horto florestal, e verifiquei o grande trabalho que tem 
feito alli a competente direcção do Dr . Angelino Bevilaqua, um dos 
mais dedicados estudiosos das questões de agricultura. 

S. Ex. é incansavel não só para defender a nossa riqueza flores
tal fornecendo mudas como para ensinar o modo de trabalhar com os 

instrumentos agrarios e para dar lições praticas a quantos queiram me
lhorar as suas culturas com p rocessos aperfeiçoados. 

Tem o Governa-dor expedido circulares e . publicações a todas as 
municipalidades do interior recommendando a agropecuaria. O Diario 
O fficial, quasi diariamente, traz um artigo sobre pecuaria, sobre agri

cultura, sobre as industrias que pooem ser desenvolvidas no Estado. 
Emfim, teirn-se esforçado de um modo extraordina rio pelo desen

volvimento da agricultura e da pecuara do Estado. Eu mesmo tenho 
por solicitação de S . Ex. obtido sementes no minis te rio competente e 

transporte para animaes de raça. 

O SR. EPHIGEN IO DE SALLES: - P<tra remonta do esqua-drão. 
Soube ha pouco tempo que estava remontando o esquadrão com ammaes 
de tres a quatro contos de réis numa época destas. 

O SR. MoNT EIRO DE SouzA: - E' lamentavel que V. Ex. me 
toque neste ponto argumentando com jorna-es que são tendenciosos. 

E' fa cil, quem tem uma amizade no jornal solicitar uma noticia, espe
cialmente tr:1tando-se de jornaes partidarios ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - São os telegrammas que dizem. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - E' outra cousa com que V. E;x:. 

não deve argumentar porque sabe tambem como os telegrammas se 

obteem. Natu ralmente o correspondente da Agencia Americana sendo 
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adversario do governador todos os dias transmitte noticias cup verdade 
nem sempre .se póde ·Confiar, tratando de apreciar actos do Governo. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - O que é verdade é que, no to

cante a esse facto, houve uma explicação do jornal de V. Ex. dizendo 
que em vez de tantos cavallos foram tantos, em logar do preço qual 
foi . tal . Quer .dizer que houve compra ·de animaes para remonta do 

esquadrão e por preços .. exaggeràdos. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Posso affirmar que o incumbid() 

de comprar ess·es animaes está acima de todas as suspeitas . Creio que 
recebeu uma importa·ncia para cCiii1prar animaes, não sei si para a po
licia nem por que preço. Este homem, porém, está acima de qualquer 
suspeita de prejudicar ou concordar com prejuízos ao Estado e para 

V. Ex. deve merecer muito mais. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Não sei quem é. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E' o Dr. Orfilo Tavares, encar

regado da ·colonia agrícola de Paricatuba. 
Com esta animação dada á agricultura do Estado já chegamos ao 

ponto de poder exportar milho. Fui solicitado ha tempos por telegramma 
para obter a reducção de fretes no Lloyd para este fim. Já é algum: 
progresso para o Estado do Amazunas, que ainda ha pouco importava 

este cereal assim como o feijão que tambem já produz para o sen 
consumo. 

A distribuição de sementes tem sido enorme. Existem j á machinas 
monta·das de beneüciamento de arroz por conta do Estado. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Todas essas machinas encon

trou lá . 

O SR. lVIoN TEIRO DE SouzA: -- Creio que as de beneficiamento 

de arroz não encontrou. 
Para animar os agricult ores tem S. E x . se entendido com c Club 

da Seringueira, instituição de caracter particular, o que prova mais uma 

vez que está em accôrdo com todas as instituições ao contrario do que 
consta do discurso de V . Ex. 

V. Ex. sabe que ha um veterinario competente por ordern do Dr. 
'Bacellar exercendo as funcções de encarregado da industria pecuari a 
tendo prestado em Rio Branco reaes serviços. 

Emfim, tudo quanto é possível fazer em beneficio da agricult"H.ra c 
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pccuana, umco melO de salvação do Estado, o Sr . Dr. Bacellar tem 

feito. 
Não é, portanto, esse máo administrador que o nobre Dep.J.tado tem 

procurado nos apresentar . 
Quanto aos interesses geraes do Estado, S. Ex . com todos elles 

se tem preoccupado. As suas relações com as clas8es comerva·doras são 
conhecidas; o commercio, pelas Associações respectivas , continuamente 

p rocede de conformidade com o Governo. Aqui recebiamos se·mpre - ·
i•chisive o nobre Deputado, quando ainda acompa-nhava a nossa polí
tica . - e eu continuo a receber, sol icitações do Sr. Dr. Bacellar, para 

tratar deste ou daquelle interesse do Estado, d:i industria ou do com
mercio do Amazonas, a pedido da Associação Commercial, ou da Asso
ciação ·dos Retalhistas, o que comprova essas boas relações a que alludi, 

c o empenho do Governo em pról de todas as causas estaduaes. 
O SR. EPI-IIGENIO DE SALLES : - A este proposito, ha um facto 

que cumpre assignalar: quando se verificou a profunda crise de trans
portes, o governador me pediu, por telegramma, que obtivesse a ida de 
·'tlm navio a Manáos. Consegui do Ministro respectivo a ida do São 

Paulo, que lá chegou e apenas encontrou 16 toneladas de carga, tendo 
de regressar nestas condições. Isto prova quão boas eram as relações 
do governador com o commer-cio! 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. sabe perfeitamente o que 

succedeu, e não deve trazer este facto como accusação ao Dr. Bacellar; 
a borracha tinha sido embarcada eim um navio norueguez, que na occa

sião fôra fre tado pela Booth Li·ne e alli chegou antes do outro. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O mesmo facto se deu com o 

ldamjó, obtido recentemente pelo Sena.dor Lopes Gonçalves: quando 
chegou a .iVIanáos, não achou o que carregar. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - Ainda a esse respeito, o digno 
collega não ignora o que se passou : o G overnador solicitou á bancada 
que interviesse, o Senador obteve ·do Lloyd a embarcação, mas est~ 
custou tanto a partir daqui e lá chegar que o commercio, não podendo 
estar á espera, aproveitou outro vapor, alli chegado, fazendo o embar
que por que tanto anciava. 

O SR. EPI-IIGENIO DE SALLES : - V . Ex. sabe que a borracha se 

não deteriora assim, e a propria castanha sómente depois de um anno . 
O SR. J\1oNTEIRO DE SouzA : O commercio tem ~odo o interesse 
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no embarcar o genero ·na primeira opportunidade; desde que chega allii 
um navio e póde receber merca.dorias, embarca-as immediatamente, de 

modo que, não raro, os navios mandados daqui chegam tarde, como os 

celebres carabineiros .de Offen:bach. 

Relativamente aos limites do Estado, o Governador tem feito o 
que está a seu alcance em proveito do Amazonas; enviou commissão ao· 
Pará, propondo um convenio, mandou um representante ao Rio, a ver 

si era pos~ivel chegarmos a um accôrdo com o Estado visinho. Nomeou. 
varias cornmissões scientificas e tem ainda se preoccupado com a aber

tura de estradas de rodagem, como as do Campos Salles, de Humaytá, 
á Labréa, de Caracarahy aos Campos do Rio Branco, com os recursos do 
Estado, unicamente, com os dos município~ e ou com o auxilio da União. 

Por se r muito tarde deixo de mencionar serviços prestados a outros de
partamentos publicos, servidos por pessoas competentes que demonstram 

a regularidade da administraçã~ Bacellar, que, apezar da .crise ainda 
não deixou nenhum serviço se desorganizar. 

Para finalizar, a questão do trabalho. Tambem o Amazonas nã.J 

escapou ao grande sopro que varreu o mundo inteiro, agitando as clas
ses operarias. Tambem alli estalou a gréve, que terminou sem a mí
nima violencia por parte de quem quer que fosse, tal o modo por que 
se conduziu nessa .delicada emergencia o Governo do Estado aux iliado 

pela policia civil e militar. O Governo decretou a regulamentação do 
trabalho para os operarias empregados nos serviços e industrias do 

Estado ou delle dependente, estatuindo a admis.são de dous terços de 
nacionaes, as horas de trabalho, as multas, penas, salarios e fiscalisa
ç:'i.o, e solicitando outras :nedidas, que não dependiam dtlle, mas da le" 

gislação federal, á bancada que para isso se entendeu com a Commissão 
aqui existente, e da qual fez parte um representante da mesma bancada. 

Vêem, portanto, VV. EEx . que todo esse serviço prestado pelo 
Governador do Estado vale alguma cousa, demonstra que S. Ex. não 
é o administrador como tiYm sido apontado aqui pelo meu nobre collega. 

:Fica, assim, por conseguinte evidenciado, que nenhum valor tem 

diversas das allegações que resumi em dous artigos logo no começo do 
meu discurso, restando-me agora provar que na Constituic;ão do Poder 
Legislativo estadual n1iJO houve ·duplicata, nem da sentença de habeas

corpus se póde inferir que tivesse havido. 
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-/'l sentença do juiz federal, que terei occasião de lêr, não reconhece 

a du:llidade desse poder. 
A hora da sessão, porém, Sr . Presidente, está finda e nessa·s co<1- · 

dições, muito lamentando ter de massar mais algum tempo os nobres 

D epura·dos ... 

O SR. ÜTTONI .1\'IACIEL: - A C amara ou vu V. Ex. com muito 

Jir;;zt r. (Apoiados.) 
O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - . . . serei ainda obrigado · a me 

occupa.r amanhã do final deste assumpto . 

Peço, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, que me considere inscripw 

par~ fall~u no expediente da sessão segumte. ( j\!f ui to bem; muito br::rn . 

. (} ortUlo1· é curnjrr'Í?nentado.) 

SESSAO DE 2 'DE SETEMBRO (1919) 

O Sr. Monteiro de Souza: - Sr. P1esidente, proseguind·~ 
hoje nas considerações que venho expendendo em defesa do Governador 

do Estado do Amazonas, vou resumil-as no que diz respeito á questã(? 

finaneeir:t, analysada em meu discurso anterior. 

Tendo, em primeiro logar, ·estudado os casos de intervenção no ~ 

.Est:J.:ios, m.ostrando ou citando os casos em que ella p óde . ter logar,, 

entrei a tratar da questão financeira, na qual se verif ica que, da s. 

receitas orçadas, nos dous annos da administração Bacellar, j á balan .· 

c,ead;;s, e das reéeitas effectivamente arr.:cadadas, se verifica uma di f· 
fetoença de tres mil e tantos contos. Por conscquenci:l, desde que houv~ 

uma differença de tres mil e tantos contos, evidentemente o funccirm:l · 

li~rr1o publico e alguns outros compromissos do Estado h:wiam de fin~ 

atraz:1.dos . .. 

O SR. ErHIGENIO DE SALLES: - Parece que V. E x. leu al,li ql!r 

em 1917, houve excesso de arrecadação'? ... 

O SR. fi10NTEIRO DE SouzA: - Eu creio que estou falando por,

tuguez claro . 

. Nos dous annos da administração B acellar, disse eu, . a di.fferenç} 
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·entre as ro::c'eitas orçadas e ·as arrecadadas foi de tres mil e tantos clinto:;, 

par a menos. 
O 'Siz. EPr:liGENIO DE Si.LLES: - 'Comprometto a impugnar ·.est>t 

affirn1 aç~o de V. 'Ex. corh dados cifficiaes . 

O SR. lVlONTEIRO DE SouzA: - V. Ex. túo póde impu'gnar est.l 

a'ffi nnação com dados officiaes ou validos. 

A receita orçada, nos dous citados annos, foi de 20.59'2 wntv~ 
de rcJs ; as receitas arrecadada s importa ram em 17 .S92 :880$544 .. -\. dif 

fe rença, para menos, portanto, entre <t orçada e a arrecadada é (\(- tr~:s 

mil contos e uma fract;ão de 880$544. 
·Fica assim explicada <l razão do atrazo do . pagamento do funcciu · 

nalisnw e outíos compromissos do E stado. Além di sso, confo rme expu ·.~ 

hontern, S. Ex. começou diversos outros se rvi(:os novos ern algum:ts 

repar tições, e logo que ve rificou o dec resci meto da renda os extinguiu 

e, outros, po r não pode rem ser extinctos, á vist:l de sua impn·sc \ndivel. 

necessidade, conti nuarn ainda. 

Para terminar a questão fii1anceira, re sta apenas verificar outr :< 

accusação feita pelo nobre Deput2,do de que o Governador pwcegeu 

a giotas, que comprain com 60, 70 e 80 ~-~ de rebate os vencimentos 

a'traiados dos funccionario s, e vão recebe i-os integr:tlmrnte no Thc

·5ouro. 

E' uma accusação facil ·de fazer, mas clifficil de provar. Eu n:lo 

cx1g1na qüe S. ·Ex. trouxesse prov a documenta l, satisf:úe nc1tH1H~ . porém. 

com a citação de clous ou t res nomes de fu nccionarios, que tivesse<Í1 

sido obrigados a vender seus vencimentos e fosse logo a pessoa que a s 

comprou receber immed iata e integ ralmente no T hesonro do E si:ad n. 

Decline o nome desses agiotas ligados ao ·Governador ou por · eHe 

protegidos. 

Não p eço palavras sómente porque a acc usat;ão de fon;ar o funcci•>

nalismo a vender seus vencimentos é faci l de fazer. ;vruitas vezes, in-
felizmente, se tem feito no Estado do Amazonas, mas :,em prov:1 J~ 

espeCie alguma. 

O SR. EPHIGEN IO DE SALLES : - No discurso que pi·etendo faze~·, 

em resposta ao de V. Ex., hei de declinar non'u' s . 

O SR. MoNTEIRo DE SouzA: - Eu desejaria que V. Ex. citasse ·o 

nome da pessoa ligada ao Govern·ador, socio dellp. clu ' ·t 'd ' · se"<J rro .egt o. 
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,bortuguez no Esta do . do Amazona s é cousa muito antiga . . O Gov ernador 

· Úin sempre um jJOTtuguez, corri o são denominados os te-stas de ferro do.> 

govei·núlores. 

O SR. Y:loNTEIRO DE Sou.zA: - Não se i disso ; e relati vameHte 

a esse caso do Sr. Alcantara Bacellar, nada me consta. 

·o SR. EPH!GE!'<IO DE SALr..Es: 

de f c.rro. \'. Ex. s;tbe bem disto. 

O Governador tem uni. · test:l 

\-' ~ Ex. me smo já accu sou, em outros tempos, os t~sta s de ferro 

dn Governador do Amazonas. 

O SR. NIONTEIRO DE SouzA: - Testa d e f e rro de quem '? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - 'De outra s a d ministraçües, co :~1 

as_quaes \ ' .Ex. está hoje de mãos dadas. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA: - Eu defendo a administrill;ào do 

Sr. Alcantara Bacellar que V. E x . accusa; outra defesa que fiz foi a 

do Governador Coronel Bittencourt, só com estas tenho e~tado ·:k 

mãos dadas. 

O SR. E PHIGENIO DE SALLES: - A ccu sou admini st ra~ô e:' an t~ 

nores. I-lei de tratar desse as sumpto em discursos que farei em r.:: s

_pos ta a V. Ex. 

O SR. ;vr ON TEIRO DE SouzA: - Passemos adeante, p;tssemos ;1 

examma r a all egacla anormalidade da vida dP Estado, verifiquemos c 

qne ha em re la ção ao fun cc ionamento do Superior Tribunal do Estad·'>·. 

N.o resumo ·que tenho feito dessas accu sações mencionei o seg uinte: 

"Não respeita in stituição alguma . .Já verificamos que toda s as insti

·tuiçõe s vivem na melhor harmonia possível com o Governador'' . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Tão bôa harmonia, qu e o SLl · 

perior Tribunal de .Jus tiça do -Estado já pediu por duas vezes .a inter

venção do Governo Federal, no Estado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Chega r ei lá. 

" Não cumpre os julgados dos tribunaes, obrigado foi o Superior 

Tribunal a pedi r a inte rvenção por ver des respe itados todos os dias o~ 

julgados, como provam os casos de Parintins ·e S . ·F el ippe.'' 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES: ::c_ V. :E x. se rá capaz de contestar ól 

verda-de? 
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O SR . . MONTEIRO DE SouzA: - V. Ex. disse que tinha desrespeitado 

todas as decisões, mas citou apenas dous casos . 
. Vamos examinar esses dous casos: primeiro, o caso de São -Fel ippt, 

porque nelle está tambem envolvido o Superior Tribunal FedrraL . 

Certa pessoa foi requerer um habeas-corjms :w Superior T ribunal 

do Estado; esse habeas-corpus foi-lhe concedido. Uma ou tra requereu 

ao juiz secciona l, que tambem concedeu habeas-cor-pus a esse segufid,) 

requerente. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Estabeleceu-se, portanto, um con-

flicto de j urisdicção. 

O SR. SEABRA FILHO: - Dualidade. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Dualidade, diz bem S. Ex, o nob re 

D eputado pela Bahia. 
O SR. JVloNTEIRO DE SouzA: - O Governador tinha de cumpnr 

\Jm c outro, á medida que eram concedidos. 

Estabelecendo o conflic to de ju risdicção entre a j usti~:a estadual c 

fede ral, o qual produziu a sua decisão. 

Diz o meu nobre collega : o Governador deixou de cumpnr uma 

sentença do Supremo Tribunal Federal. Ora, aquelles que acompanhant 

a campanha valorosa que S. Ex. vae desenvolvendo, sabem qúe, si, por
ventura, o Governador do Est:~do não tivesse cumprido uma decisão 

do Supremo Tribunal F ederal, o hon ra do Deputado e os opposiclonistas 

não teriam deixado de explorar esta pode rosa arma de combate contra i l 

Governador. 

O SR. EPHIGEN IO DE SALLF.S : - Não é exacto; a p rov a é que della 

me estou aproveitando. 

o SR. fi1oNTE UtO DE SOUZA; - v. Ex. é bach:nel em direito; sab;: 

perfeitamente que, para curüprimento das sentenças f ederaes, o GovernrJ 

da. União é obrigado a fornecer forças federaes. Já V. E x . teria reque

rido essa intervenção . . . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Já fiz mats que reque rer ; aprt·· 
sentei um projecto nesse sentido. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. recorreu ao Poder Legis

lativo, 11ão ao J udiciario ou ao Executivo. Porque assim procedeu? 

Porque ha algu.ma cousa aqur· E' g' ·le a se t - d · ·~ _ • • • _c n ença nao se nro uzm 
segundo desejos do nob re Deputado e de seus correligionarios . A · sen-
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concedido pelo juiz federal, porque o caso não era para ser decidido por 

esse mew. 

O SR. E PH IG ENIO DE ::JALLES: - V . Ex. está forgicando, perdoando 

a exp ressão, positivamente forgicando, nes te momento um accórdãv ;· 

porque esses não são os seus dizeres que no mesmo se encontram. 

O SR . .iVloNTEIRO DE SouzA: - V. Ex., ent~w, dirú quaes são elles .. 

O SR. E PHIGENIO DE SAI-LES: - A sentença do Supremo cassou c 

habeas-corjnts do juiz seccional, fazendo prevalecer 0 do juiz local. .p 
mandei para lá a certidão do accórdão, afim de que este seja cumpridu. 

. O SR . .iVIoNTEIRo DE SouzA: - (L endo) . " 0 Su premo Tribuna' 

l<'ederal, porém, cassou, a 7 de l'VIaio do anno flu ente, esta ordem, entre 

outros, sob os fundamentos da illiquidez da p rettn(;ão do Sr. Alfredo 

.iVIello, conforme o reconheceu o decreto que annullou a eleição e consi~ 
derando inhabil esse remedio jurídico para a investidura em cargos jJU

l iticos dependentes de eleição. " 

Como se vê é a doutri na constantemente mantida pelo Supremo 

Tribunal. 

O SR . EPHIGENJO DE S AJ.J.ES : - E sse Alfredo M ello é co rreligiü 

nario de V. Ex. 

Assim, V. Ex. es tá fa zendo pericl.itar o supposto direito que pu

desse ter tido o seu co rreligionario ... 

O SR. ::VIoNTEIRO DE SouzA: - Não estou tratando de pessoas e 

stm discu tindo uma questão j udiciaria . 

O Governador su bm ctteu, po r consequ encia, como lhe corLpetia, i 

vis ta dos termos do accórdão, seu actu á approvação do Poder Legislativo 

cs~adual, que é . o un ico competente pa ra dirirnir estas questões. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Vou trazer pam <lqui uma ce·;

tidão da sentença do Supremo. V. Ex. está produzindo uma def esa com 

pabvras. 

O SR. ?vfoNTEIRO DE SouzA: - Disse V. Ex. gue não foi cu1nprido 

o accórdão . 

lHas, si o nobre Deputado e seus correligionarios não requ erera•1.1 

o seu cumprimen to, pe la fo rça , é que comprehenderam não Lhe;- ass istir 

f í1zão. 

O SR. EPHIGEXIO DE SAT.LES: ~ Sabe V . Ex. que o Supremo Tr'-
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bunal c1nco vc•t.es se manifestou declarando que o An1azorws estaVoa · fóra 
da lei, fóra da Constituição e sem que o Estado cumprisse mesmo. o:. 

seus respeitavei s accórdãos. 

O SR . .\JONTEIRO DE SouzA : - Examinemos o segundo caso al-· 

legado. 

Ha outra sentença de habeas-corj;us em uma qu es tão de P:uintins. 

Pela Cnnstitui\ão do Estado do Amazona s o imposto de exportaçâ(l 

pertence ao E sta elo, porém, para auxiliar os mun icípios, o E ';tadn, do 

imposto de exportação tira 2 e 26 ceatesimos % e c! á como auxílio 

ás m unicipalidades , de todos os imposto s da borracha p roduzida Ih>;i . 

terr itori os dessas municipalidades. 

E ssa a r recad;~ çã0 é feita pcl as repa rti<;ões arrecadadoras du Estado. 

isto é, Hecebrcloria, Nlesa de Rendas,. Agencias Fiscaes , etc. 

Pois brm, ao qu e me consta, o supe r intendente municipal de P a·· 

rintins, ni'io desejando acatar essa disposição, pediu habeas-corf;us par~' 

que a l!lunicipalid:-tcle cobrasse esse imposto directan1 ente. Ess,· fwbca.\· 

corpus foi con cedido pelo Tribunal Superior do Est .a cl~. 

O SR. E P H IGEY I O DE S AL T.ES: - E não o quiz cumprir '' Goi'C ' · 

nador e \ ·. Ex. acha que ha harmonia en t re os poderes no E stado d 1 

Amazonas, mesmo assim. 

O SR. lvJoNTEIRO DE SouzA: - O Governador mandou ci.unpnr :t 

deci siln juclici:1 ria, ordenando que a \'l esa de Rendas nãÍJ cob1.tsse ma i.;; 

esse :mpos w. 

O Srz. EPHI GE!'IIO DE SALLES: -- O Governador acatou :•. decisã;J 

do poder j ud iciario '? \.". Ex. tem muita coragem! 

O SR. NloNTEIRO DE SouzA: - Passado algum tempo o 

no baixou um dec reto uniformisando a cobrança dos impostos de expo: 

ta<Jw, pel n que o administ rador da :VJ esa ele H.endas. recomeçou a co

brant;a do impo>to. 

E ' se decreto foi :1pprovado pelo Congresso e a intendenci;: de p,_~. 

rin tins t::nnbrm antorizou a cobra nça desse imposto, pel ~i !\:Tesa de 

H.end:1 s, estabelecendo, po.r con sequ encia, a divergencia entre c. superin· 

tendente e a intenden cia es ta acatando c aquelle não, o dec reto appro· 

vacl n pelo Con g resso. ]VIas, o superin tendente não qu erendo cumprir d i

versas deliheraçõcs da lmmicipaliclade, isto é, ela inte ncl encia, do corpo 
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deiiber ~.tÜYO municipal, O presiden te desta UtU U lll<l . denuncia ptra!ltC O 

juiz competente. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - D epoz a autoridade, simpi.e~-

rnentc isto. 
o SR. ,\·10NTEIRO DE SouzA: - D epois de ttr havido o rcdido cit 

rt~p"nsabilidade ou denuncia, o superintendente, com rc ce i.o do pro

ccssv, pediu uma nova ordem de /wbcas -cl•rpus . Esse lwbcas-w rjms f.:n 

JH>I' :IrlH.:nte concedido. Até os ultimos jornaes, porém, vindos d .:: :.\lan(tq.,;, 

n::w eucotrei, nem no Diario Official, nem nos demai s jornaes, nada a 

:.:ste r ~:-:peito que autorize um desrespeito por parte ao Gov e•nador i 

cb:isão do Superior Tribuna i de J usti,; a. 

() SR. EPHIGENIO DE SAJ.I.ES: - ::VIas o Governador cumpriU ~l 

;ndem ·? 
O SK. \i O?\TE!lW DE SouzA : - N~w se1 se a urdem foi cunced id<l, 

porqtH~ não a vi publicada em seus termos. 

\.) S1z . l~PHIGENIO DE SALLES: - N;to precisa a ordem &tr pub);. 

cada p ara se r cumprida. Concedida deve se r logo acatada . Assim fa;r. 

Liuem respeita a lei. 
O SR. \ V.-\J.DOJVIiRO DE ~l.-\Gl•LHAEs: - B~tsta que o p.tciente apr::

sente ce rtidão para ser cump rid a . E até a <lutoridade qut não cump re 

u ;n:·l ordem de !wbi~as-c01'jms está suj eita a processo . 

() S.R. l~PH. IGE ~' ro DE S/d. r.Es : i\. poiadn~ essa é a regra . 

\} SR. N [ o?\TEIRO VE SouzA: ~ach encontrei qu e .. üto rize ,1 

:'uppi"l r não ter sido cumprido . 

Diz :1 Gazeta da Tm·de de ·26 ele J ullw ul ti mP, trecho sob' Ütuh~ 

"spavcntosos ... 

lim desern hargath>r propoz que se snspendcssem os t rabalhos como 

p rotesto por não ter sido cumprida a ordem anteriormente concedida . 

t: 111 outro de~ em bargador com bateu a indiL·:H;ão dizendo que se :10 Cheff 

<l c, P ncler Executivo cabia a respnnsabilid:1d.: do não cump rim ento d :1 

<> rdem anterior co mpetia ao Tribunal responsa bili sar o Govern ador. 

O SR. "EPHIGEN'IO DE SALLF.S : .- E vive n Gnve rnador em perfei t;t 

ba•·n10:1ia com ·o Poder Judiciario E~tadual, quando ainda h :1 um me·'· 

· propoz este a intenenção novamente. 

O SR. JVIoNTETRO nE SouzA : - Com este parecer esteve o · T ;·!
hunat ele accô rclo , a excepção de dous de se us membros, confor,nt se v!: 
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da noticia e que termma por uma insinuação injusta aos dignos ; n ~mbrü~ 

do tribuna 1, porque estes não se deixa ram leva r peias p<tixõe5· ~.b. p.<>

. litii:agem. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quer V. Ex. de:;truir com pa l av Et~ 

um;t documentação que apresen tei aqui. 

O Si. :!VIoNTEIRO DE SouzA: - Ainda não VI documen t<) a lgum. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Então não leu a documentação 

· que fiz pub l icar no Diario do Congresso. Não se interessa pelos :< ssurnpt% 

de su a terra. 

O SR . .MoNTEIRO nn SouzA: - Li. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E não viu os documentos 'I 
O S11.. Lurz DoMINGUES: - Li tudo quanto V. Ex. disse. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E os documentos·? 

O SR. Lurz DoMINGUES: - Estavam l<i '? 

o SR. NIONTEIRO DE SouzA: - Eis ahi o que existe em rehu.;ão a 

·estes dous casos de não cumprimento de de cisões de tribunaes que ,, nobre 

D epu ta do affirma que se repetem todos os dias . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Constantemente. 

O SR. :l\'IONTEIRO DE SouzA: -- ... quando, a verdade, e CJUe. ne•:1 

os dous casos referidos existem e nem vi documen to :llgurn ,·iu.t p ro .. 

vasse o contrario. 

Finalmente temos o outro considera1idum '' j á tendo o Tribunal 

Federal declarado em cinco julgados seus que o Amazonas cstav :l ióra 

das leis e da Constituição." 

Ora, quando o Supremo Tribunal Federal. declarou, como S. Ex .. 

diz, o Estado do Amazonas fóm da l ei e da Constitu.ição, o Dr. Bacella1 

. ainda não era Gove rnador e o meu nobre collega era representante do 

Estado no Congresso. Como não se lembrou naque ll a occasifto de sn

licit:tr a in te rvenção'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Vejo que V. Ex. não a<:( mp:tnh' l 

mesmo os negocios pol iticos da nossa terra, sinão devia se le mbra r de 

uma indicação guc offereci aqui assignada tam bem pelo sa udnc'O de~.

embargador Agapito Pereira, pelo illustre Deputado Antonio '\',>gueira 
-e por V . . Ex. 

O · SR. :!VIoNTEIRO DE SouzA: - E como não pediu a int.:: n ·w<;ão ;t 
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O SR. E PH IGENIO DE SALLES: - A indicação ainda est::í ahi sem 

ter sido resolvida. 

· O SR. ;vro~TEIRO DE SouzA: - Ainda se não havia feito a eleição 

para a presente legislatura e V. Ex., depois desses julg:;clos, acceit<lü 

a representação de um Estado fóra da lei e fóra ela Constituição'? 

O SR. EPHIGEN IO DE SALLES: - Não fui eleito p or lei, nem peL 

Constituição, mas pelo povo, peio eleitorado do Amazonas. E \i. Ex sabe 

como sempre sou elei to lá, candidato av ulso, combatido pelo Governo, 

<.té traiçoeiramente! 

O SR. l\'l ONTE IRO DE SouzA: - Vejamos o que houve. 

Em vi sta de uma questão de dualidade de congressos, de Ju~lidack 
· de constituições, o Supremo Tribunal proferiu diversos julgados. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Ainda bem que \". Ex. lea lme1v c 
confessa a existencia da dualidade de constituições ! 

O SR. iVloNTEIRo DE SouzA: - Em ce rta occasião, o J u1z secci01n l 

solicitou até força para cumprimento de um habeas-corpus . .. 

O SR. E PHIGEN IO DE SALLES : - E não a obteve .. . 

O SR. .MONTEIRO DE SouzA : - . . . e o Governo do E stado ni!l 

o cumpnu. 

Quantos elementos tinha S. Ex., nessa occasião, pa ra pedir a inte r

venção, o que, entretanto, não quiz fazer! l\llas nesse tempo não gover· 

na v a o Sr. Alcantara Bacella r . . . 
Como semelhante situação não pudesse pe rdurar, evidentement..: 

anomala, que era, a representação amazonense no Senado e na Camar,; 

p rocurou um me~o de dirimil-a. 

O SR. PRESIDENTE: - I'eço a V. Ex. a fineza de restringir suas 

obsnvações, pois faltam apenas quatro minutos par:t te rminar a hor;l 

do expediente. 

O SR. ]\{o:NTEIRO DE SouzA: - Obedecerei a V. Ex. 

Na outra Casa do Congresso, o Sr. Senador Silverio· Nery apr•~ · 

sentou uma indicação, que foi alli estudada e teve parecer, o qu:1 l 

· tnminou ... 

O SR. E PHIGENIO DE SALLES: - .!\Iandando archivar. 

O SR. JHoNTE rRo DE SouzA : - . . . do modo que vou expôr. 
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Depois el e estudar a reforma constitucional d l> Amazonas, drclarandt. 

que poderiam não ter sido obse rvadas tc•clas as formalidades , dizi a a 

Commissfto: 

" rua s não viola, evidentemente, no se u conte_xto, em 

suas pre.scripções essenciaes, nenhum preceito da Constitui ção 

da G nião. A organ.iz:u;ão por ella dada aos poderes do Estad'> 

e a~ reg ra s que esta belece para o reg ular cxerCJc!O de sm~s 

funcções se harmonizam perfeitamente com o Pacto federal. 

Consiçler:mdo . sob este aspecto, o estudo da indic1ção nã,l 

despe rta á Commissão a necessidade · de propôr m.cdidas ou pro

videncias guc restabele<;am as regra s e normas, porvenLUra pre

teridas ou violadas no processo de elaboração dessa reforma. 

Fall ece ao Congresso Nac ional autoridade para tanto . . Só o 

poder competente do E stado poderia tel-a. 

Si, encarada so b e st ~1 face, é certa a conclu sfw a ql;e che~a 

a Cornmissão, outra n ~io lhe parece, deve se r t;tmbem . a reia·· 

ti v a á organiza\;ão _do actual Congresso Legisla ti v o do Estado. 

Effeito em pleito regular , re <tli zado na época pruprta, s~

g undo as presc ripções da lei eleitoral vigen te no Estado; ~ --~

conhecidos os poderes dos seus mernbros nos termos elo respe

ctivo Hegimento Interno; installado no dia prévia men te desi · 

gnado para a sua reunião, com a presença do Governador do 

Estado e leitura da respectiva men sagem; constituído peL 

elei~ão da J\Iesa e Commissões Permanentes , e comnmni.cando-se 

com os out ros dous poderes no exercício constitu cional de sua" 

fun cções, com a harmonia e independencia que a cada u m 

del les assegura a Constituiçào estadual, como tudo fanm cerro 

os dncum entoo jun tos á indicação, parece á Commiss;io igua l

mente que ainda neste pan!cular nenhuma providencia ha a 

to ma r a respeito, pelo Congresso N acionai, verificado ~omo está 

que n:w existe nenhuma impe rfeic;ãn no apparelho f.Overna

mcnt:-~ 1 do E stado do Amazonas, exe rcen ôo cada um :-los se-us 

org~ws as suas funcções dentro dos limites que lhes foram tr ;)_-

çados pela Constituição 
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Nestas cundiçôes, é a Com missão de p<u:e!-=er que, nada lw

vendo a propôr ou sugger ir sobre a materia da indicação, scj.l 

a mesma a rchi v a da. 

S;1la das Commis·sões, 8 de Setembro. de .1. 9 I 4. - F. JI!I endl'.:: 

de Almeida, Presidente. - ALencm Guim.m:ães,, Relatqr. - 

José Euzebiu .. , 

o SR. EPt-IlGENIO DE SALLES: - wlaJ)dou archivar, não resolveu •.. 

O SR. iYioKTEIRO DE SouzA: - P.elos motivos expostos, mandou 

archivu. 

Tendo se manifest;\do uma das Casas do Congresso e a outr:t 

n~10, a bancada amazonense - nos so prezado amtgo que agora se acha 

em opposiçãn, o Sr. Agapito Pereira e eu .. . 

O SR. CosTA H EGO: - Que tambem estava na opposi<,:ito ... (R1su). 

O SR . :\·loKTE IRo DE SouzA: - ... apresentou indicação á Camúa. 

O SR. EPHIGEi.no DE SALLES: - Por iniciativa minha, exclusiv:i·. 

O SR. J\•1'oNTEIRO DE SouzA: - 1\ão sei; poder:t ser .. . 

O SR. EPI-IIGENIO DE SALLES: - Tanto verificava que o Amazonas 

estav;c fóra da lei, que tomei ;t iniciativa de resolver a questão. 

O SR. i\1oNTEIRO DE SouzA: - Prosigo na exposi~ão que vinh:1. 

faz endo. 

E s,;a indicação :1present:1da peh h:1ncada :tmaz(n1ense teve lonr.; l 

deh:Jtr na Camara dos Deputados. Tenho-a aqui, é da :mtoria do noss;: 

prez:ld 'J ex-collega notavel jurisconsulto, ::-;r. Af ranio de l'v1ell!J Fr:mw, 

qu e formulou parecer mandando archivar. 

() SR. EPHTGENIO D.E SALI. ES: - Não re solveu tamhem o cascl. 

O SR. :M·oNTE.IRO DE SouzA: - Divergiram desse parece;· 0 s Srs. 

Pedro lVToacyr, A rnol pho Azevedo e Prudente de ;\ l nr:1es . 

O SR. EPHIGEN!Cl DE SALT.ES: --- Este achava qne se devia intervir 

O SR. :\Tol\TEIRU DE SouzA: - O Sr. Prudente de .:Vlnr:t ?<; achav;•, 

que devia a Ca mara estud:1 r a questão de me rito, p:tra que se v<'rificas·;.: 

a questiío da dual idade e, vencida a preliminar, ver qual a legitjlma ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Qual a legitima Constitaic,;ão. 

O SR. lV! ow.rr.lRO DE SouzA : - O Sr. Arnolpho Azevedo mandav;;. 

tam hem a rchiva r, dizendo que esta v a perfeita a reforma con stitucion:l; 

t ffe ctmtda no Estado. 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Isto stm, resolve ria a que~ cJ.r, 

O SR. :MoNTEIRo DE SouzA : - Outro parecer, o do Sr. Ped ru 

1V[oacyr, declarava que deviam ser empo·ssados no Governo do Amazonas 

o. Governador e o Vice-Governador que haviam sido eleitos em vi rt uà <: 

da antiga Constituição. 

Ora, havendo solução para rodos os p:-tladares, 0 meu distincw coi

lega, que era representante do Estado e tanto se preoccupa v;, e·n por 

ó ·Amazonas em condições normaes, approvou 0 parecer. 

O SR. EPHlGENJO DE SALLES : - \" . Ex., ainda uma vez, c: s tá pro·· 

vando que não acompanha os trabalhos parlamentares, poi s, si o fizesse, 

saberia que eu estava por essa época ausente no Amazonas, e, portant•J, 
.fóra daqui . 

O SR. l\JONTEmo DE SoUZA: - Quando. se trata de uma quc3tãú 

desta natureza, logo na primeira occasião, o Deputado, ao aprrs~ntar-~.::. 
declara qual teria sido o seu voto, si es tivesse presente á sessão . 

Sou, Sr. Presidente, ainda hoje obrigado a interromper o meu dis

.curso, visto não ter ainda terminado as minhas consi derações ( i'vi uú o 

bem; muito bem .. O orador é cumprimentado.) 

SESSAO DE 3 DE SETEMBRO 

O Sr. Monteiro de Souza: - D esejando terminar, hiJ j c, ~ ~ 

considerações que vinha fazendo em defesa da situação do Amazonas, 

dirigiria um appello ao meu collega de representação que me honra com a 

sua .attenção para que permittisse desenvolv er a minha argun: t"nta~ão , 

de modo que pudesse abreviar este trabalho. 

Sómente depois de a conhecer na integra, é que poderia ·. Ex. inte r

rompe r-me, dando esclarecimentos ou mostrando os t rros em <.ru e, por 

ventura, eu tenha incorrido; ou, então, <tgu:nd a r que equeiles argume ntos 

.estejam expostos, em seus termos essenciaes afim de que S. Ex. po~ . .,;a 

responder de uma vez, de modo ca bal e completo, caso me não eacontr :: 

de :1ccôrdo com a verdade. 
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U SR. EPHJGENIO DE SALLES: - Ju lguei que os me us apartes tlâo 

irop,Jrtunariam V. Ex., pois sinto até prazer em ver m~'tls discu.rso,, 

apa.rtcados . 
'• . ·: 

Comtudo, deixarei de apartear. 

r:) SR. l\loNTEIRü DE SouzA : -- Y. Ex . poderi apartea r, pots abso· 

lut::..mlcntc não me incommoda rú ... 

O SR. El'HIGE?<iü DE SA.I..LES: - Só aparteei \ .. Ex. po•·que pensei 

nàc se r desagradavel. 

O SR. NI O~\iTEIRO DE Sou zA: - Honro-me bastante c<J.n ~ ens apar· 

· tcs; estes sào muito agradaveis e a elles formulo se·mpre respostas, .. 

O SR. EPniGu.;ro DE SALJ. ES: - l\'Jas si V. Ex. me fez um appel;L<> 

J:ian; eu não lhe dar mais apartes! 

O SR. :\.JoNTEIRO DE SouzA: - Fiz um appello para V . Ex. deixa;. 

ck mt apartear, mal inicio qualquer proposi~ão, porque vejo, pelas nor.x, 

ta chyg raphicas, que me foram ent regues, que mal pnnc1p1ava un1 .ra 

ciocin io já \' .. Ex. me interrompia, de modo que o debate se prolonga 

indef inidamente, o que não pôde ser agradavel aos collegas que nus 

·ouvem. Portanto, não veja o nobre collega, nesse appello, um desejo ck 

·que S. Ex. não me honre com seus apartes; absoiutamente não. T enho, 

~o contrario, nisso, grande prazer; mas pc.ra abreviar o debate é qu,e 

-deseja ria S. Ex. aguardas~e a exposição completa de um argumeut;> 

para contradizel-o. 

Sr. Presidente, de tudo que ficou exposto, que se refere ao esforçu 

f eito pelo meu nobre colltga para justificar o seu .pedido de intervenção 

no Amazonas, nada vale, porque bem sei que o facto, o ponto principa.!, 

·que · ·' . ·Ex. deseja ria attingir, seria o reconhecimento da dualidade do 

P oder Legis htivo do E stado, que S. Ex. allega esta r amparada em um 

j u lgado da justiça federal. 

Vamos tratar dtste ponto, que é o final, conforme declarei, par:;. 

demonstrar a situação do Amazonas não estar nas condições do § 1 <> 

do <>rt. 6°. 
Para a intervenção sena necessano que houvesse a dualidade do 

P oder Leg islativo allegada, dualidade, que não existe, e va.mos de

monstrar. Comecemos pela eleição. 

Ao ter de se proceder á eleição, a 15 de Novembro do anno pas-
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apresentou a sua chapa; a impi·cnsa co l.ligou-:;e e tambem ap1·cser1.tü u 

outra. 

He:tiizada a eleiçi"tu no dia lS de Novembro, na capital (come cem:>~ 

pela capital ) , a c-hapa da collig<H; ~to da impren sa f oi ;thi completaiilCJlt'~ 

derrut :1 àa, 11a propria séde de sua directoria, onde func cinn.IVanJ o.; 

j 'órnaes co ll ig ados, i'es idiam os resp ectivos directores c onde con ta v~t l:om 

intendentes da Intendencia :YI un icipal. 

1\ colligação formou as mesas ; o Governo nomeou fiscae s p<tr.< 

acompanhar os tntbalhos em toda s as sec(;ões, e o res ultado fo-i a co:

li-gaç~w se r comp letamente derrotada na c:qJita l. 

O SR. l•:PHIGE l\ 10 DE SAL.T.ES: - Apezar de V. Ex. não dt ~~jar o~ 

meus apartes, quero qu e fique constatado isto: que nüo se modifique :1 

'assen;ão de \ .. l<:x., de que o Gove rntl apresentou clt apas e nom eO'I 

fiscaes :is mesas el eitoraes . 

O SR. \l o1' TE I1\ 0 llE Sou zA: - Póde fica r cons ig nado: non1eou 

ú scaes :ís m es as eleitoraes da capital , q ue pertenciam :\ collig:u;ão . .l!-ss;t 

·questi'to que V. Ex. de sej :1 tanto fiqu e consignada , foi um do :o ponto'; 

'da :1 rgum enta(;i'io el o illll stre advogado dos impetran tes de hab eas-corpu .; 

l )erantc o bupremo Tribun aJ .Federa l, d izendo que e r;l um a das provas .. h 

victoria da opposÚJw a mazDn ense na ei e it; ão, o ter :: m esma f eito J 

unanimidade da s mesas na cap itaL 

Ora, S rs. Deputados, todos nós que somos politicos, sa benws qu e a 

rne~a n1lo é sufficientc p a ra da r vi ctoria a ningu em. O que i) roduz a 

vi ctoria é o voto do eleitorado. 

A unanimidade de mesas é urna circumstancia acc idental de hav~r 

'maioria na municipalidade, pertencente á Uniüo opposiciouista, porqw: 

a mun icipal idade compete a organizaçào da s mesas . 

O SR. EPHIGE.Nlü DE S A LI.ES : - P a rtido poli t ico que ,·onseg1.1c 

faz.er mesas unanirn es não pôde perde r ele ição . 

o 
o 
o 

SR. 
SR. 

SR. 

CosTA REGO : - Por que'? 

1<:PH!GENIO DE SALLES: -- Po rque tem mesa unan1111 r . 

CosTA REGO: - Entào a m esa falsifica a eleicão '? 
O Sn . I.u rz DoMINGUES: - E ' cousa inconcebível qu e mesas fals i

fiquem e l e i çõe~ 1 E ' um ;1 accusa t; ão -mui to gra ve ?.s m esas. 
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O SR . .\1 oKTEIRo DE SouzA: - Q uando as mesas são organizad:·<-' 

l JtH indicação do eleitorado e se constituem com maior ia ou u nanimidad :: 

ce membros ele um partido, isso, sim, é uma prcsumtJt:ãu da vi•:tor ia 11 0 

pleito ou demonst ra a força do pa rtido. ~1:1s, lá, no Am:tzon a~, não s:: 

.• ;av·:, esse caso: As mesas e ram organ izadas pelos in tende nte s m:micipaes. 

O SR. EPHrcE;-; ro DE SA.L LES : - ·os intendentes s ~t o os r·~ J.,l"l~:; (· '1-

ta Jlt ts mais directos do eleito rado. 

O SR. MoKTEIRO DE SouzA: - O partido a que \ ·. Ex. se rdnc 

fo i for mado posteriormente á eleição. Em primeiro loga r é nrec; so ··tut 

f ique bem accentuado que o partido da ·Un ião Republican~. foi organi· 

:tado depois da eleição. 

Antes, o que havi a era a colligação dos jornaes da capital adver

sa ri os ao Gov erno: a (;azeta. da. T aHI.e, o I mpa·rcial, a Capital ( cp.t' : 

1iesse tempo existia ) e o .Toma! do Commercio. Hoj e só ex istem tre ; 

desses JOrnacs . T odo s sabem que jornaes nunca const itu íram orgam · 

zaÇão política . 

O SR. EJ •rrrG EN IO DE ~ALLES : - \las é o jornal qu t: on e11 ra a po

litic:~ . 

O SR . . MoNTEIRO DE SouzA: - A col lig;u;ã.o f nrrnada JHli' tres ou 

qnatro directores de jornaes não pod·i :~ ter eleitorado no interior. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ·- \ ·. Ex. faz inJ u ~ tiça ;,os ~eu :; 

antigos chefes político~ que ~c collíg:aram para for mar a Uni i:to H.cpu .. 

hlica na do Amazonas. 

O SR. ~vfONTE I RO DE Souz,;: - ?\a o..:casi:in nio exi st ia Cni ão H.t 
public·ana Amazonense . 

O SR. EPH rGENIO DE SALT.ES: - Existia a collig:u;ão da [mp rens:t, 

;Í qual estava all iado o Sr. Coron ei Bi ttenco11 rt, que mandou Y. E x. 

pela primei r a vez á Cama r a e a qu em \' . E x. defendeu, tsLtndo h o j c 

contra ellc. 

O SR. \'IoNTEIRO D E SouzA : - D ef end i, defendo e defenderei a 

administração do Coronel ·Bittencourt aqUI ou em qualquer Jogar on\.k 

S. F.x . possa se r atacado. 

o s~ .. E PHIGENIO DE SALLES : - E merece qlle , . Ex. defcnd~ •. 

E' um homem honrado . 
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() SR. i\ioi\TEIRv DE ~OUZl'. : N aquelia occasiü.:, elle n ão faú:l 

parte da colligaçiio da imprensa. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Fazia. Tanto assim que era mu 

dos candidatos da colligação. 
{) SR. .Mo};TEIRO DE !::>oÜzA: - .Feito candidato, naturalmente não 

quiz uesp resugiar os seus am1gos, e deixou que o seu nome continuass~ 

ua chapa. 
() SR. EPH!GENIO DE S(LLES: - \'. Ex. está euganado. O Corond 

Bittencourt e um doo chefes do movimento re accionario do i\. ma~t.ilfia.-; ._ 

wntra o qual V. Ex. está hoj e. 

O SK . . MONTEIRO DE SouZA: - N;w estou cont ra o .Sr. . Corone: 

Bittencourt. 
O SR. CoSTA :REGo: - Então elle é que está contra V. Ex.'~ 

O SR. lVloN TEIRO DE SouzA: - Nrw mt cons ta que S. Ex. estej.l . 

chefiando nenhuma opposição no I~staclo do : \mazonas. Si S. Ex. es,' 

tivesse na chdia da opposição amazonense, eu, quando muito me poria· 

neutro nas lutas em que S. Ex. entrasse, para não combater a pessoa &~· 
S. Ex., tanto elle me merece, mas nada me impediria d.e fa:ztr justiç.1 

a quem a merecesse. 

lVfas, organizadas as mesas, do modo a que já me referi, proced.ich 

a eleição, todas as mes<ts forneceram boletins aos fisca-es; muitos dv> 

presidentes e membros das mesas assim organizadas foram candidato> 

t::unbem do -partido opp osicionista, faziam parte da sua chapa. 

Pois bem, foram esses mesmos presidentes e m<.~n1bros cLs mesas ' 

que, em obecliencia á lei, fornecer am ao partido elo Governo do Estad 1 

boletins, nos quaes se declara v a que a maioria da votação decahia noc, 

si tuac!onistas. 

Isso se deu em diversas secções. 

O SR. EnnGENIO DE SALLES: -- Taes boletins são apocryphos. 

O SR. l\1 oNTEIRO DE SouzA: - Para V. Ex. todos os do, umentu:; 1 

são apocryphos ! 

O SR. EPHIGENJO DE SALLES: - Vi, no Supremo Tribunal, fal

sifi cada ., · em papeis juntos aos autos, a assignatura do Coruncl Bit

tencourt, que V. Ex. conhece bast ante. 

Ap.pello para V. Ex.: vamos lá verificar. 

O 8R. MoNTEIRO DE SouzA: - Viu em boÍetins '? 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Em papeis eleitoraes que vieram. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Nos boletins'? pergunto tu. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Em boletins tambem. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O Coronel Bittencourt não podia 

ter assignado boletim algum ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Lá está a ru brica delle, fals ificada. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . porque não fazia parte dt 

mesa eleitoral. 

O SR. EPHIGE 10 DE SALLES : - Convido V. Ex. para li commigo 

lá, afim de lhe mostrar essa falsificação. 

O SR . . MONTEIRO DE SouzA : - Continúo. 

No dia immediato á eleição, o J ornai do Comrnercio, orgãv da co l

ligação, e cujo director era tambem um dos candidatos á eleição ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Hoje não ha colligação: ha União 

Republicana Amazonense. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Como V. Ex. quer que eu chamr 
assim, quando, ao momento do pleito, a União não existia'?! 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E xistia a Liga Amazonense. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - Colligação da imprensa não era. 

União. 

O Jornal do Comrnercio, dizia eu, publicou a 16 de Novembro 0 

resultado das eleições da capital, de maneira edificante : apparecia alli, 
como candidato mais votado, o Sr . Coronel Bittencourt, com 185 votos, 
seguindo-se div.ersos outros da dita chapa com votos em numero cada 
vez menor, tendo o ul tiimo 34 votos, e, em seguida, dizia "e outros mr
nos votados" . 

Esses que figuravam, tendo de 34 a 185 votos, eram os candidatos 
da Liga; nos "outros menos votados" estavam os ·do Guverno! 

Ora, Srs. Deputados, é possivd, é siquer acredita vel que, na Ca
pital do E stado, -onde tem sua séde a administração, onde se encontra 
a maioria das repartições, onde, em grande numero de mesas - não 
me recordo do numero preciso, mas perto de vinte - existia, em cada 
urna, um fiscal . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Fisca1 do G overno . 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . do G overno ( c V. Ex ,. me 

auxilia) ... 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - As mesas não eram d o Governo, 

pertenciam na sua unanimidade ao meu pattido. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . na Capital do Esta·do, onde 

havia chefes de serviços publicas, empregados de repartições, alguns de 

confiança do Executivo estadual, e onde se concentrava a maioria dos 

candidatos da situação - é crível repito, que cada urna dessas p essoas 

não tivesse ido, ao menos, dar um voto ao seu nome e aos de seus com

panheiros de chapa'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - V. Ex. mostra que não é obser

vador: em quasi todas as capitaes do Brasil as opposições ganham 

sempre as eleições. 
O SR. iVIoNTEIRO DE SouzA: - Pois bem, todos os candidatos 

dessa chapa ficaram abaixo de 34 suffragios! Só os fiscaes dariam 

mais de 20 votos ... 

O SR. Lurz DoMINGUES: - No Amazonas, o Governo nomera 

fiscaes para as mesas eleitoraes '? 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Nomeou, na capital. 

O SR. Lurz DoMrNGUES: - Para as mesas'? 

O SR. iVIoNTEIRO DE SouzA: - Para as mesas, que, como já disse, 

perten ciam á Colligação da Imprensa, e foram constituídas por modo 

já indicado. 

Eis ahi, claro, evidente e demonstra·do, que o resultado era com

pletamente fantastico: os nossos adversa rios não se quizeram conf essar 

derrotados e então tiveram de affirmar que a chapa do G overno al

cançara menos .de 34 votos, qua·ndo, só os fiscaes , os candidatos p re

sentes e os chefes de repartições ultrapassariam esse algarismo, admit

tindo já que não comparecesse a votar um unico eleitor a mais. 

Resalta, pois, o absurdo, sobre oqual os antagon~stas não reíle
ctir:~.m no momento. 

Dos resultados do interior, as mesas, conforme a lei eleitoral do 
Estado, devem remetter boletins ao Governador, além de o f aze rem a 

outros poderes ; e de taes boletins o Governo apenas recebeu uma série, 

onde toda a maioria era do partido da situação. O mesmo se verificou 
coim os boletins .enviados ao Governador. 

A folha governista, A I rnprensa, conforme poderei provar, exh i
bindo os respectivos exemplares, publicava os resultados do interior, 
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logo que <)hega vam; o Jornal do C ommercio nunca mais publicou re

sultado algum, depois do que déra como sendo o da capital. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não era obrigado a publi!car. 

Não é elle orgão official do partido. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Oh! Os meus collcgas sabem per

feitamente que, verificada uma eleição, a primeira co~sa que faz u:n 

orgão -de partido é inserir os resultados, maxime si lhe podem ser fa

voraveis. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - V. Ex. está enganado : o J ornai 

do Commercio não é orgão do partido; como j.á disse, é folha indepen
dente, de propriedade particular do Dr. Vicente Reis, um dos Dep~:

tados · eleitos legitimamente. 
O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - A Colligação era formada pelos 

então quatro jornaes, entre os quaes o "do Commercio"; logo, elle era 
orgão dessa aggremiação e, demais, seu director e proprietario era um 

dos candidatos. 
Ora, sendo certo que qualquer folha de partido, logo que tem noti

nas de resultados eleitoraes, v<tJe tornando-os publicos, dizendo: "Ti
vemos tantos e tantos votos acima dos antagonistas", e·sse nunca mais 
fez publicação em tal sentido . Póde-se recorrer á respectiva collecção. 

Apenas no dia da apuração esse orgão declarou: 
"O resultado conhecido até agora, segundo documentos idoneos em 

poder da Colligac;ão", é o seguinte: 

E vinha um resultado, dando maioria ao seu partido. 
São provas circumstanciaes, evidentes, de que a Colligação não 

obteve a victoria, que S. Ex. tanto apregôa. Para aqui, entretanto, 
mandava se dizer, pelo Telegrapho, que era brilhante o triumpho al

cançado pela mesma Colligação; e, entre os telegrammas, veiu um 
assignado pelo Imparcial, que logo lhe negou a autoria. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Tambem veiu outro, subscri.pto 
pelo Coronel Bittencourt, em relação a cuja honestidade appello para 
o proprio testemunho de V . Ex. 

· O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - S. Ex. é político, e talvez tivesse 
·consentido passassem, em seu nome, telegrammas que nem houvesse 
lido ... 

O S:R. EPHtGENIO DE SAr.üs: - Oh! V. Ex. tem muita cora
gem! ... 
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O SR. M oNTEIRO DE SouzA: - Realizada a eleição, trinta dias. 

depois ti nha de se dar a apuração. 
Como já demonstrei, não houve duplrcata de eleição, porque não 

houve duplicata de mesas; houv.e uma uni<:a série de mesas e um só 

resultado, sem que tivesse havido qualquer protesto . 
Vamos ver agora ·Si houve duplicata de apuração. 
A apuração é feita _perante os presidentes das inten·dencias do Es

tado; presentes estes reaiizou-se a apuração, que deu diplomas aos can
didatos situa<:ionistas. 

Tend'o o J ornai do. Commercio, noticiado no dia seguinte que :! 

junta apuradora expedira diplomas a ful ano, beltrano e sicrano, isto é, 
aos candidatos, já então, da União Republicana Amazonense, os mem
bros da mesma junta. fora!m ao Juiz Seccional e lavraram um protesto, 
declarando que haviam diplomado os candidatos situa<:ionistas. 

Ei~ o protesto que foi publicado no Diaria O fficial: 

" JUI ZO FEDERAL DO AM.?.ZONAS 

E dital de protesto 

O llr. Fra~1cisco Tavare3 da Cunha .Yk, lo, JUE federal 
na secção do Estado do Amazonas, etc. : 

Fn ·;o saber ao' qm: o pr~se1:te edital -!~ protesto virerr 
ou delle nr-ticia tiv,~·em que, por parte d0 doutor Jeronymc 
Ribeiro da Costa e outros intendentes municipaes, me foi di
rigida a petição do teôr seguinte: "Exmo. Sr. Dr. Juiz 

federal da se<:ção do Amazonas - Dizem o doutor J eronyn•.n 
Ribeiro da Costa, Manoel Sabino Durães, Cunegundes Fer

reira de Souza Machado, Miguel Francisco da Silva, J oaquim 
Pereira Barranca Junior, 'Rédolpho• Gustavo de Albuquer· 
que Cavalcanti, ]'vlanoel Luiz Baliero, Ahsolon Carvalho, L1ú·z. 
Pereira da Silva, Joaquim Pizano Collares, João Ibiapina 

Guimarães, Philomeno Barretto J•unior, 'A•rrtonio :Serap!b.ieo 
Ferreira Gomes, Domingos Bandeir:\ de :Menezes, Carlos Au'· 

_ gmto da Fonseca., Francisco Dinelly Junior e Pedro J'viarques 
Garrido, respectivamente, presidentes das. intendencias tnuni

cipaes 'de Manáos, Borba, Teffé, U meu ri tuba, Itacoatiáq; 
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iVIanacapurú, S. Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Co
daj ás, Parintim, Floria:nG Peixoto, U rucará, S. Felippe, La
brea, Canutama.. lvlaués e Boa Vista do Rio Br<mco, que 

compuzeram a Junta Apuradora (15) reunida para, na con
form~dade da lei estadual n. 967, de 18 de Setembro deste 
;mno, apurar os votos obtidos pelos candidatos nas eleições 
realizadas no dia 15 de Novembro pua Deputados á Assern
bléa Legislativa do Estado, que tendo o JornaL do Commer
cio desta cidade publicado que a Junta Apuradora, em re

união de hontem, diplomara os cidadãos cujos nomes consta 
da noticia, deprehendendo-se da.hi que a junt~! diplomara a 
duas séries de candidatos, veem os supplicantes declarar per
ante V . Ex., no intuito de denunciarem qualquer fraude, e 
ainda de resal.va do seu procedimento no alto cumprimento 

dos deveres inherentes ás funcções -de que se achavam reves
tidos : 1.0

, que são legalmente, e de facto, presidentes das in
tendencias acima nomeadas; 2.0

, que, para reunirem-se em 
Junta Apuradora, foram convocados pelo pres·idente da Inten

dencia Municipal de Ma:náos, por edital publicado no Diario 
Of ficial do E stado (documento junto), na fórma do artig0 
da citada lei; 3.0

, que reunir:un-se na sala das sessões da In
tendencia M unicipal de Manáos, á praça da Republica, hon

tem, 15, ás nove (9) horas, logar, dia e hora indicados na

quelle edital ; 4.0
, que, reunidos, na fórma supracitada, por 

occasião da installação da junta, foram exacta e rigorosamente 
cumpridas as disposições do artigo 30 e pa ragraphos da mesma 
lei ; 5.0

, que os trabalhos da junta correram com a regulari
dade da lei, e a apuração obedeceu á:s prescripções dos arts. 34 
e 35, limitando-se a junta a sommar os votos obti.dos pelos can
didatos, não entrando na apreciação da nullidade da eleição ou 
da inelegibilidade dos cidadãos votados; conlorme o disposto 
no art . 37, todos ·da mesma lei ; 6.0 que nenhuma questão so
bre os trabalhos da apuração fo,i suscitada, não tendo sido 
apresentado por qu·em quer que fosse protesto algum; 7.0 , que 

os trabalhos da junta terminaram ás vrnte e uma horas (21) 
de hontem (15), lavrada no livro proprio a acta da apuração 
geral, da qual f ez extrahi r trinta e duas (32) cópias, assi· 
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gnadas por todos os seus membros, sendo remettidas - umot 
ao Governador do Estado, outra ao Presidente da Assembléa 

Legislativa do Estado, e uma a cada um dos trinta (30) can
didatos mais votados, para lhes servir de diploma (art. 42), 
cópias que, impressas, foram concertadas e assignadas pelos 
membros da junta, os .supplicantes. Outrosim, declaram os 

supplicantes que sómente são verdadeiras as suas assignaturas 
contida's nas cópias a que se refere o item 7 .0

, remettidas ás 
ditas autoridades e aos seguintes candidatos que, pel,as authen
ticas enviadas, em tempo proprio, obtiveram maioria de suffra

gios nas eleições realizadas no dia 15 de Novembro passado 
para Deputados á Assembléa Legislativa do E stado: Dr. Al
fredo Augusto da Matta, Dr. :Mario N ery, Alcides Bahia, Dr . 
Astrolabio Passos, Dr. Virgílio Barbosa, Dr. Aristides Rocha, 
Dr. Joaquim Tanajura, Dr. Franklin ·w ashington, Coronci 

José Tapajós, Dr. Achilles Bevilacqne, Capitão-Tenente Paulo 
Emílio, Dr . Luciano Pereira da Silva, Coronel Antonio Mon

teiro, Dr. Regalado Baptista, Dr. Bretisláo de Castro, Dr. 
Turiano Meira, Coronel Francisco José de Castro e Costa, Dr. 
Adriano J orge, Dr. Virgílio Ramos, Dr. Telesphoro de Al
meida, Dr. Franco de Sá, Aureliano de. Oliveira, Dr. Wal
clemar Pedrosa, João Camara, Dr. Esmeraldo Americo Coelho, 

Coronel Theodoro Botinelly, Dr. Miranda Simões, Coronel 
Joaquim de Paula, Coronel Gonçalves Dias e Coronel Sobreira 
de :iVIendonça. Finalmente, protestam contra qualquer acto ou 
facto em que, por não se achar nos termos das declarações supra 
possam ser presumidos autores ou nos factos .de se acharem 
en v oi vidos . E par a que tudo o que vem de ser di to e exposto 
surta os devidos effeitos, os supplicantes requerem a V. Ex . 

se digne de mandar tomar por termo as suas referidas declara
ções e protesto, e dos mesmos intimados o Sr. Dr. Procurador 

Seccional da Republica, e publicado no Diario O fficial do 
Estado, depois do que sejam os autos entregues ao primeiro 
signatario. As·sim, A. P. P . deferimento, Manáos, 16 de Di~

zembro de 1918. - Dr. Jeronymo Ribeiro da Costa. - Ma

noel Sabino Durães. ·- Cunegundes Ferreira Souza Machado. 
-- Miguel Francisco da Silva. - Joaquim Pereira Barronca 
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Junior. - Rodolpho Gustavo .de A. Cavalcanti. -Manoel 
Luiz Baliero. - Absolon Carvalho. - Luiz Pereira da Silva. 
- Joaquim Pizano Collares. - João lbiapina Guimarães. 
- Philomeno Barreto Junior . - Antonio Seraphico F. Go-

·! mes. - Domingos Bandeira de Menezes. - Carlos Augusto 

da Fonseca. - Francisco Dinelly Junior. - Pedro Marques 
Garrido . (Estava ·devida!mente sellada.) Nesta petição exarei 
o seguinte despacho : "A . Como requerem, em termos. Manáos, 
17 de Dezembro de 1918 . - Cunha Mello." Em cumprt
mento a este despacho, lavrou-se o seguinte: t'Termo de pro
testo - Aos .dezesete dias do mez de Dezembro de mil nove
·centos e dezoito, nesta cidade de Manáos, capital do Estado do 
Amazonas, em meu cartorio, no edifício da Justiça Federal, 
compareceram o doutor Jeronymo Ribeiro da Costa, :Manoel 

Sabino Durães, Cunegundes Ferreira de Souza Machado, Mi
guel Francisco da Silva, J oaquiim Pereira Barronca Junior, 
Rodolpho Gustavo de Albuquerque Cavakanti, Manoel Luiz 
Baliero, Absolon Carvalho, Luiz Pereira da Silxa, Joaquim 
Pizano CoHares, J oão Ihiapina Guima-rães, P.hilomeno Barre~ o 
Junior, Antonio Seraphico Ferreira Gomes, Domingos · Ban

deira de Menezes, Carlos Augusto da Fonseca, Francisco Di
nelly Junior e Pedro Marques Garrido, respectivamente, presi
dentes da<s intendencias municipaes de Manáos, Borba, T effé, 
U rucurituba, Itacoatiára, Manaca<purú, S. Paulo de O li vença, 
Benjamin Constant, Codajás, Parintins, Floriano P eixoto, U ru
cará, S. Felippe, Labréa, Canutama, Maués e Boa Vista do 
Rio Branco, e disseram que vinham reduzir a termo, como effe
ctivamente reduzem, o protesto constante da petição ·de folhas 
duas, que fica fazendo parte integrante deste. E d e como assim 
disseram e protestaram, lavro este, que assignam. Eu, Albeí·
tino de Souza Barros, escrivão, escrevi. - Dr. J erqnymo Ri
beiro da Costa. - Manoel Sabino Durães. - Cunegundes 
Ferreira Souza Machado. - Miguel Francisco da Silva. -'

Joaquim Pereira Barranca Junior. - Rodolpho Gustavo de 
A. Cavalcanti. - Manoel Luiz Baliero. - Absolon Carva
lho . - Luiz Pereira ·da Silva . - Joaquim Pizano Collares. 

- João lbiapina Guimarães. - Philomeno Barretto Junior. 
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- Antonio Seraphico F. Gomes. - Domingo.s Bandeira de 
Menezes. - Carlos Augusto ·da Fonseca. - Francisco Di
nelly Junior . - Pedro Marques Garrido." Certidão: Certi
fic~ que, nesta data, fóra de ·cartorio, intimei do conteúdo da 
petição de folhas duas, respectivo despacho e termo de pro
testo retro, ao Dr. Augusto da Costa Leite, procurador da 
Republica, que declarou ficar sciente. O referido é verdade ; 
dou fé. Manios, 17 de Dezembro de 1918. - O escrivão fe
deral, Alberto de Souza Barros. Para constar e chegar .10 

conhecimento de todos os interessados se passou o presente, que 
será publicado e affixado , na fórma da lei . D a.do e passado 
em Manáos, capital do Estado ·do Amazonas, aos 17 de De
zembro de 1918. Eu, Albertino de Souza Barros, escrivão fe 
deral, o escrevi. - FranCisco Tavares da Cunha NI ello. Está 

conforme . - O escrivão, A lb ~rtino de Souza B anos." 

Não houve, pois, duplicata de apuração; houve uma só apuração, 
feita pelos presidentes das municipalidades, que vieram no dia seguinte 

declarar perante o juiz seccional que haviam diplomado os candidatos 
situacionistas, teleg rapha.ram para esta Capital, a mim e aos demais 
representantes e autoridades com as respectivas firma s reconhecidas por 
ta:be! Eão, segundo os telegrammas que recebi no momento e constam des
ses documentos, que tenho em mãos. 

Não houve, por conseguinte, duplicata de apuração. 
O SR. EPHIGENIO DE SAT.LES: - Isso eu affirmo. 

O SR. ]\t[aNTE!RO DE SouzA : - Houv·e uma só apuração, legal, 
portanto, uma só série de deputados, e esses deputados, os candidatos 
do Governo, segundo o protesto feito. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O resultado foi favoravel á União 
Republicana. 

O SR. i:NioNTEIRo DE SouzA: - Pa-ssemos ao reconhecimento. 
Chegando a occasião do reconhecimento da nova assembléa, os candi
datos situacionistas, diplomados legalmente, unicos legítimos, como 
acaba mos de ver . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALVES : - Os legiürnos não puderam ainda 
funccionar. 

O SR. JVIaNTEIRO DE SouzA: - .. . Compareceram no edifício pro· 
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prio e alli, á vista dos diplomas legítimos, procederam ao reconheci

mc:.nto de poderes. 
No reconhecimento de poderes não houve o mmuno protesto apre· 

zentado perante á mesa legitima, constituída nos termos do regimento 

interno da A~sembléa. 

Nesta occasião, os representantes, agora sim, já da Un:lo R epu

blica.f!a Amazonense, que se havia formado, foram ao Instituto His•o

rico e Geographi.:o do A~nazonas fazer uma re!'.nião, mas a essa ~e

união comparece ram apenas quatro, e a estes quatro, o orador official 

daguella aggremiação, no exercício de uma de suas attribuições, declarou 

niio po-iia pe:·mittir urn.1 reunião de caracter !)·J1itico den tro da séde 

nspectÍY<o . 
U ;:;R, EPHrr,rN ro DE SALLEs : - V. E;.: . p ··.1Pr;Í dize r quaes t·;·am 

e%t' c.w:-tro '? 
O SR. Mo TTEIRO DE SouzA: - Posso; os Srs . Coronel Bernardo 

Ramos, Coronel Antonio Bittencourt, Coronel Pedro Botelho da Cunh:~. 

e Coronel Henrique Rubim ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E. V. Ex., declinando o nome 

do Sr . Antonio Bittencourt, julga-o capaz de mentir, ou de ser um dos 

fa lsificadores ca eleição'? 

O SR. MONTEIRO DE SouzA : - V. E x . me perdôe . . . 

O SR. EPHIGEKIO DE SALLES : - V. Ex. está declina·ndo o nome 

do seu creador político ! 
o · SR. lVfoNTEIRO DE SouzA: - Não me consta que hajam CTe•t

doTes em política. 
O SR. 1 ICANOR DO NASCIMENTO: - O nobre Deputado é de ge

ra ção espontanea. 

O SR. MoNTEIRo DE SouzA: - . . . e si S. Ex. diz que o Sr. 
Antonio Bittencourt é meu c reador político, ao contrario ·de o ennobre

cer, rebaixa-o, julgando capaz de em uma administração, crear ind: .. 

vidualidades J:Oiit icas, ao envez de indicar ao eleitorado candidato~ ca

pazes. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E ' V. Ex. quem o ennobrece 

ind icando seu nome como um falsifica-dor de e! eições . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O Sr . Coronel Bittencourt será 

c juiz da minha conducta. Dizia eu, Sr. Presidente, que compareceram 

apmas esses quatro ao Instituto Historico e Geogra_ohico e desde que 
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o Sr. Dr , Vivaldo Lima, orador official, declarou que .. em virtude 

do n•gul ;:.mento dessa instituição, não permittiria qc..:: essa reunião alli 

se rea .T::~csse .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E' um capanga pJlitico da peior 

~.spec1e. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA: - O Sr. Coronel Antonio Bitten
court. decla rou-lhe que não tinha ido alli para esse fim e se retirava 
porque não queria barulho. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - V. Ex. tem documentos disso'? 

O SR. MONTEIRO DE SouzA: - Não tenho, mas tenho a minha 
palavra, que deve merecer a consideração do nobre Deputado, e é apoiada 
em info rmações que merecem fé, as qua.es recebi de pesao a cujo nom~ 
particularmente poderei revelar a V. Ex. 

Posso, por isto, affirmar . que n~to se realizou tal reunião no In

stituto Historico e Geographico. 
Os documentos relativos a estes factos fizeram parte de um fo

lh eto referente á petição de habeas-corpus e eu juntarei para que a 
Commissão de Constituição e Justiça possa julgar onde está a verdade. 

Depois disto apresentaram um pedido de habeas-corpus os candi
datos opposicionistas que se diziam eleitos, os da União Republicana. 

A petição que apresentaram ao Juiz Seccional é a seguinte: 

"PETIÇÃO DOS IMPETRANTES 

Exmo . S1·. Juiz Federal desta secção do Amazonas. O 
bacharel Epaminon-das de Albuquerque, advogado e residen~e 

nesta capital, usando da faculdade que lhe é conferida por lei, 
vem perante V. Ex. impetrar uma ordem de habeas-corpus, 

para si e para o Coronel Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, 
Coronel Hildebrando Luiz Antony, Dr. Vicente Torres da 
Silva Reis, Dr. Elviro Dantas Cavalcante, Tenente-Coronel 

Aggêo da Costa Ramos, Dr. Pedro Botelho da Cunha, Coronel 
José Cardoso Ramalho Junior, Tenente-Coronel Henrique Ru

bim, João Alfredo de Mendonça, Joaquim Gondim de Albu~ 
quer-que Lins, Dr. Leopoldo Nery da Fonseca Junior, Carlos 
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Eugenio Chauvin, Di. Bernard~no Adauto de Paiva, Coriolano 
Durand, Ajuricaba Aprigio de Menezes, primeiro-tenente J oa
quim Vidal Pessoa, Coronel José da Costa CrespG, Coronel Ma
noel Antonio Gar.cia, Joaquim de Barros Alencar, Coronel Ber

nardo de Azevedo da Silva Ramos, Dr. Francisco Satyro Vieira 
Marinho, Dr. J ayrne Regallo Pereira, Coronel Francisco Lau
rentino ,do Bom fim, José Mendes Filho, Dr. Mario Sarmento 
de Sá, Dr. Francisco Gomes Malveira, Alexandre de Carva
lho Leal, Dr. Adalberto Pedreira e Dr. Luiz Maximiano de 
Miranda Cqrrêa, Deputados eleitos, diplomados e reconhecidos 
á Assembléa Legislativa do Estado do Amazonas, e passa a 
fundamentar o seu recurso ·: Procedendo-se em 15 de Novem
bro do anno passado, em todo o Estado do Amazonas á eleição 
de Deputados para a renova,çã'O da Alssemhléa Legislaüva 
Estadual, para o triennio de 1919 a 1921, foram o impetrante 

e os demais pacientes deitas Deputados á dita Assembléa, como 
se sabe pelos documentos weante juntos. Reunida em 15 de 
Dezembro, tambem do anno passado, a Junta Apuradora, o 
impetrante e os mencionados pacientes foram diplomados, como 
disso dão noticia os documentos numeras 1 e 2, adiante appen
sos. Isso "feito, naquelle mesmo dia o presidente da Junta Apu
radora communi.cou telegraphi,;amente não só ao Presidente 

da Republica, como ao Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, aos Presidentes do Senado e da Ca1mara dos Deputados, 
aos Ministros do Interior e da Viação, e ainda ao Senador 
Alvaro de Carvalho e a representação fe.deral pelo Amazonas 

(doe. n. 1 ), dando o resultado da apuração respectiva. Ve
rificada essa circumstancia, o Presidente da Camara dos Depu
tados mandou inserir na acta de seus trabalhos o telegramma 
do presidente da Junta Apuradora, o qual continha não só o 
nome do impetrante, como dos referidos pacientes, estabelecen
do-se desde então o principio de relações entre aquella Casa 
do Congresso e os Deputados diplomados pela respectiva junta, 

conforme atresta o documento n. 3, a·diante appenso. Appro
ximando-se a data em que ·devia reunir-se a Assembléa Legis" 
lativa, pelos seus legítimos representantes, para a veriücaç:io 
de poderes e consequente reconhecimento dos Deputados eleitos 
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e diplomados (Reg~mento Interno, art. 19), afim de que no 
dia 10 de Julho corrente se effectuasse a abertura da mesma, 

consoante manda o art. 8.0
, da Constituição do Amazonas, 

como o artigo 2.0 do citado regimento interno; o Governador 
do Estado, que apresentara 30 candidatos ás eleições de 15 de 
Nov·embro do anno findo, conforme elle proprio communicara 
á representação amazonense, passara pelo dissabor de não ele

ger um só do.s seus candidatos de N ovem:bro do anno findo, 
conforme elle proprio ma·ndou desde o dia 25 .de Junho ultimo 
occupar por agentes de policia o edifício elo Archivo e Biblio
theca Publica - predio esse designado pela Mesa passada para 
nelle funccionar a dita Assembléa - com o proposito .de que 

o impetrante e os demais pacientes não tivessem accesso no 
edifício em questão, incorrendo assim na sancção penal do 

art. 109, § 2.0
, primeira parte, do Codigo Criminal da Repu

blica, por impedir o livre exercício de um dos poderes -consti
tucionaes do Estado, ·violencia essa constatada pelos documen
tos ns. 4 e S. A violencia do Poder Executivo fôra consum

mada hontem, impedindo que 17 Deputados diplomados ti
vessem entrada no edifício da Bibliotheca para darem inicio 
ás sessões preparatorias. !impossibilitados de terem accesso no 

~t predio designado, os referidos ·Deputádos se dirigiram para u 
edifício do Instituto Geographico e Historico, sito á rua São 

Vicente, e alli, á hora regimental. deram inicio aos trabalh0s 
para a verificação de poderes, como permitte o art. 2.0 , do 
citado Reg. Int., obse rvando-se 1as demais dispos ições dos 
arts. 18 e seguintes do mesmo Regimento, consoante se vê do 
documento n. 6. R econhecidos o impetrante e os demais pa
cientes Deputados á Assernbléa Legislativa do Amazonas, e 

eleita a Mesa definitiva, e o Governador do Esta·do se opponda 
que os mesmos exerçam as suas funcções políticas decorrentes 
de seus mandantes encontr<w:n-se os legítimos representantes do 

povo privados de exercita1cm as suas funcções, pelo empreg') 
da força que contra elles vem exercendo o poder publico, com 
a violação do art. 8 .0 ·da Constituição do Estado, como do 
art. 72, § 22, da Constituição Federal, que offerece as mais 

amphs ganmtias ao cidadão, principalmente aos portaclores de 
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mandaw electivo. Para bem demonstrar qu~ o Governador do 
Estado nã'O permitte que o impetrante e os pacientes se reunlm 
em legar algum, para exercerem as fun<:ções oeco rrentes d<J5 

· seus mandatos, basta ter-se em .consideração que hontem, após 

o en.cerramento de seus trabalhos, mandou cercar por agentes 
de policia, o edifi~io pubiico do Instituto Historico, afim de 
que alli não se effectuem mais as sessões da Assembléa · Legis~ 

lativa, como testemunham os documentos ns. 7 e 8. Deante 
dessa verdade, o impetrante e os demais pacientes se vêem na 
impossibilidade de reunir no proximo dia 10, p~na a abertura. 
solemne da Assembléa Legislativa, como no dia anterior p arii 

os ultimas trabalhos da sessão preparatoria, como manda em 
tex;to eÀ1Hesso o art . 27, do citado Reg. Interno; e nestas 
condições sómente o habeas-corj;us pela sua natureza urgente, 
poderá obstar mais a ·consummação de uma violencia do poder 
publico. Firmada a competenóa da justiça federal para o pro
cesso e julgamento do presen te habeas-corpus, como se conclut: 
do~ principias consagrados pela Constituição R cpublican:J. , ar
tigo 60, i); dec. 3.084, parte primeira, art. 83, a); decreto 
1. 939, de 28 de Agosto de 1908, art. 4.0

, que revogou o ar· 

tigo 83, da lei n. 221, de 20 de Nov~mbro de 1894, e segundo 
ainda a jurisprudencia que .-em firmando o Sup;·emo Tribunat 
F ederal em repetidos arestos, por se tratar n :1 hypothese de 
abuso do poder publico contra uma Assembléa política, privan
do-a do exercicio do seu mandato popular, o impetrante come 
os pacientes encontram r~medio na lei p a ra fazer cessar a C••·· 

acção que· veem soffrendo os mesmos, afim de que possam afi.
nal livremente exercitar as suas funcções de Deputados. A:;

sim, p ois, o impetrante jurando ser verdade tudc o que alleg.l, 

espera que seja concedida não só para si, como para os demais 
pacientes, seus collegas de representação; a competente ordem 
d~ habeas-corpus, para que, como Deputados á Assembléa Le
gislativa do Amazonas, possann penetrar sem coacção no edi
fi·cio publico do Archivo e Bibliotheca, ou noutro que porven·· 

· tura designar a Mesa, posteriormente, e alli exerçam . as demai.; 
fun<:ções , decorrentes .de seus mandatos·. l\1anács, 1. de Julho 
de 1919 . - Epaminondas .de Albuquerque." 
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A esta petição deu parecer o procurador da Republica, Sr. Isaia~ 

Bevilacqua . 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Irmão do Dr. Achilles Bevi

laccjua, que é um dos candidatos a Deputado á Assembléa do Gover

nador . E' parte interessada, é suspeito, por conseguinte. 
' O SR. 1\tloNTEIRO DE SouzA: -- Esse procurador OfÍnou para qm 

fosse negado o habeas-corpus pelos motivos seguintes : 

"O doutor Epaminon·das de Albuquerque impetra para 
si e outros, como "Deputados eleitos, diplomados e reconhecidos 
á Assembléa Legislativa -do Estado do Amazonas", a present~ 

ordem_· de habeas-corpus, para que como Deputados, possam 
sem coacção penetrar no edifício publico do Archivo e Biblio
theca, ou em outro que porventura designar a mesa posterior
mente e alli exercer as funcções decorrentes de seus mandatos'' 
(petição inicial, folhas duas) . Diz o insigne Pedro Lessa, 

commentando o accórdão numero tres mil quatrocentos e vinte 
e oito, de primeiro de outu'bro ·de mil novecentos e treze, do 
Supremo Tribunal F ederal, que negou habeas-corpus a um in

tendente de Anajás: "Este acrórdão exprime bem claramente 
a jurisprudencia vigente: si ha contestação acerca da investi
dura, isto é, a respeito da eleição (ou nomeação, que para o 
fim que ternos em mente é a mesma cousa) e da posse do pa

ciente, si ha duvida razoavel sobre a posição legal de quem 
allega ·que é impedido violentamente ou por coacçiio illegal, 
de exercer as suas fun.cções, o Tribunal abstem-se de conceder 

a ordem; pois em tal hypothese ha uma questão, uma contr<'
versia, uma contenda que não póde ser dirimida no processo 
de habeas-corpus. Cumpriria ouvir a's partes intercssad~s, 

apreciar as provas e allegações de um e outro lado, n-os casos 

em que a justiça federal é competente para jnlgar. Tratan 
do-se de Deputados estaduaes e vereadores municipaes, fallece 
tal competencia, e só pelas respectivas · assembltas poderia ser 
solvida a questão. (Do Poder J udiciario, pagina tresentos e 
dezenove). Mais adiante ensina o mesmo mestre: "Mas 

quando esse direito escopo é c6ntestavel, import:i que primeiro 
se julgue a · controversia sobre o mesmo, o que. não é possível 
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fazer no processo de ha·beas-corpus (pagina tresentos e vinte e 

tres). E isto "pela razão indiscutivel de que o habeas-corpus 
é um meio judicial de rito muito cdere sem fórma nem figura 
de juizo, sem regras que garantam a exhibição de allegações 

. e provas". (Do Poder J udiciario, pagina tresentos e trinta e 

oito) . "Pouco importa (ainda falla Pedro Less;;_) a especie de 
direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe ne
cessaria a liberdade de locomoção para pôr em pratica um 
direito de ordem civil, ou de ordem constitucional, ou de ordem 

commer.cial, ou de ordem administrativa deve se-r-lhe concedido 
o habeas-corpus, sob a exclusiva clausula de ser juridicamente 
indiscutivel este ultimo direito, o direito-escôpo (pagina tre
sentos e noventa e quatro) . Esses conceitos não exprimem ape
nas a opinião doutrinaria de Pedro Lessa, o que já seria muito, 
mas substanciam a jurisprudencia da nossa mais alta Côrte 
de Justiça, como se póde ver do numero de accórdãos citados 

por Octavio Kelly, no seu primeiro supplemento do Manual 
de Jurisprudencia Federal numeros setecentos e quarenta e um, 
setecentos e quarenta e dous, setecentos e quarenta e cinco, 

setecentos e quarenta e sete e setecentos e quarenta e nove. 
Os 1mesmos ensinamentos tambem se encontram na "Historia 
e Pratica do Habeas-Corpus de Pontes de :Miranda, á pagina 

cento e sessenta e cinco. Ora, ao primeiro golpé de vista lan
çado sobre estes autos, nasce a -duvida sobre a existencia ou 
não da qualidade que os pacientes se arrogam, de Deputados 

eleitos, diplomadüs e reconhecidos. Essa ·duvida desapparece 
após o exame dos documentos, para dar lagar á certeza, da 
carencia por parte dos pacientes, do direito e funcção em cujo 
exerci•cio querem ser as segurados . Conforme a doutrina e a 
jurisprudencia correntes, a simples duvida acarretaria a ne· 
gação do habeas-corpus. Como prova do seu direito dos demais 
•pacientes, o impetrante junta diversos numeras do Jornal do 
Commercio e da Gazeta da Tarde , cópia de um telegramma 
dirigido ao Presi·dente da Republica e outras autoridades e 

politicos e cópia da acta de uma sessão realizada no edifício 
do Instituto Geographico e Historico desta Capital. Sobre o 
valor dessa prova, ouçamos Pontes de :Miranda: "Em mil oito-



96-

centos e oitenta e seis o doutor José Carvaláu apresentou-se 

ao juizo federal de Santiago de Ester-o, interpondo o recurso de 
habeo.s-corpus, fundado em seu caracter de Deputado eleito. 

P a ra justificar essa qualida-de dava como prova alguns exem

plares de jornaes que annunciavam a sua victoria e declarações 
de varias testemunhas. Q ue devia fazer a Suprema Côrte '? 
O que realmente fez: confinnou por accór-dão de sete de Se

tembro de mil oitocenDos e oitenta e seis, a decisão do juiz 
federal, julgando sem valia a prova dos jornaes e exigiu o 
diploma. Não se lhe tendo exhibido este, negou a Côrte o 
habeas-c01·pus. Um escriptor argentino, combateu, porém, essa 

decisão da Suprema Côrte. As suas allegações são, todavia, 
de todo infundadas, perante o nosso direito constitucional, dada 

a translucida linguagem do artigo vinte da Constituição do 
Brasil". ("Historia e Pratica do Habeas-Corpus", pagirta du
zentos e quarenta e cinco) . Analysando a oontra-prova, ve
mos pelas authenticas de folhas a folhas e pelos boletins de 
folhas a folhas que os pacientes não foram os candidatos mais 

votados. O prot~sto feit0 neste juizo (documento ·de folhas 
trinta e nove) e o documento de folh as quarenta e cinco não 
deixam duvida sobre os candidatos diplomados (lei eleitoral, 

art. vinte e oito ) . Segundo os artigo sdezenove e vinte e um, 

paragrapho primeiro do Regimento Interno da Assembléa, os 
D eputa,dos diplomados pela junta apuradora constituída de 
conformidade com o artigo vin te e oÍDo ·da lei eleitoral do E s
tado, são os que procedem á verificação e reconhecimento d·! 
poderes. Em vista do exposto e concluindo opino pela não con
cessão do habeas-corpus, porque este remedio jurídico só tem 
cabimento para garantir o exercicio de d ireitos ou funcção pu
blica, havendo certeza e liquidez da qualidade invocada . IVIa

nios, sete de Julho de mil novecentos e dezenove. - I saia r 
B evilacqua, Procurador da Republica, interino." 

Como se vê desse parecer, a petição foi instruída com jornaes dr>s 
proprios ~mpetra·ntes e cópia de telegrammas enviados ao President< 
da Republica, cópia de telegrammas que elles enviaram para que pu
dessem servir de documentos e cópia da a.cta da verif icação de podere> 
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que se não sabe onde foi feita. O Governador prest~, informações, 
impugna a qualidade política de que se julgavam investidos os pacien
tes e junta documentos provando que outros foram os el~itos e diplo
mados. 

A informação _-do Governador é a seguinte: 

"Informações do Governador - 4 de Julho de 1919 -
Exmo. Sr. Dr. Francisco Tavares da Cunha Mello, M. D. 
Juiz Federal da secção do Ama2lona·s. 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. as seguint<:s 
informações, requisitadas em seu officio numero 135, datado 
de 1 do corrente, sobre uma petição, cuja cópia se dignou ele 
enviar-me e pela qual o Dr. Epaminondas de Albuquerque 
impetra de V. Ex. uma ordem de habeas-corpus a seu e a 
fav·or dos coroneis Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, Hil
debrando Luiz Antony e outros, em numero de trinta cidadãos, 
para o effeito de livremente se reunirem e funccionarem como 
representantes do Poder Legislativo, sob o pretexto de que, elei
tos Deputados, fDram diplomados e reconhecidos, não podendo 
exercer o mandato de que se dizem investidos, pelo facto de se 
acharem coactos, visto haver o meu governo impedido por agen
tes de policia, a entrada dos impetrantes no edifício d<J Ar
chivo e Bibliotheca Publica, em cujos altos sempre funccionou 
e funcciona a Assembléa Legislativa do Estado, como tambem 
os impedi de funccionar no Instituto Geographico e Historico 
do Amazonas, por elles procurado na impossibilidade de se 
reunirem no edifício proprio. 

As inforlmações para ,melhor esclarecimento desse JUIZO 

vão em tres capítulos distinctos -'-- eleição, a;buração e reco
nhecimento de poderes. 

Eleição: - No dia 15 de Novembro do anno passado 
e de accôrdo com o art. 3.0

, da lei eleitoral vigente (exemplar 
annexo como doe. n. 1) procedeu-se em todo o Estado á elei
ção para a renovação da Assembléa Legislativa referente ao 
triennio de 1919-1921. 

A citada lei determina no art. 21, § 2.0 , prescrevendo 
a marcha do processo êleitoral, que, reali.zada a eleição, en-
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viem as respectivas mesas ao Governador do E stado, ao Pre· 
si dente da Assembléa Legislativa e á Junta Apuradora có
pias authenticas das actas eleitoraes. 

·Ao meu governo foram enviadas as authenticas, que an

nexo, de ns. 2 a 26, referentes ás eleições realizadas no3 
municipios de Itacoatiara, Parintins, Maués, Barreirinha, Sil
ves, U rucará, Manacapurú, Coary, Teffé, Codajás, S. Paulo· 
de Olivença, Fonte Boa, Benjamin Constant, Carauary, Sã(} 
Felippe, Borba, :Manicoré, Humaytá, Porto Velho, Canutama, 

Labrea, Floriano Peixoto, Mour:1., Barcellos e Bôa Vista do 
Rio Branco, não tendo havido eleição' na de U rucurituba, 
nem sido recebidas pelo meu governo as authenticas relativas 

á eleição de S. GabrieL Pelo documento junto (n. 27), que 
é um mappa levantado pela Secretaria do Estado, por deter
minaç.ão minha, contendo o resumo das votaçõe5 mencionadas 
nas authenticas, verificará V. Ex. que os pacientes não obti

veram voto~ .que os autorize · a declararem-se eleitos por esses 
municípios, que são .todos do interior do Estado. Não houve, 

assim, duplicata . de -eleição, realizada em todos os municipios 
perante mesas · eleitas pelas intendencias na fórma legal, nem 
poderia ter havido desde que, si. eleições outras se tivessem 
verificado, embora. perante mesas ül'eg11lmente constituídas, 

mesmo assim, como · simulacro de legalidade, taes mesas re
metteriam ao meu governo, em obediencia ao :.rt. 21, § 2.0 , 

da lei eleitoral citada e annexa, cópias das acta·s das respc· 
ctivas eleições, papeis esses que não deram entrada na Se
cretaria do Estado, como o attesta esse departamento publict} 

-'·.. no alludido documento n 27. 

Esta é a prova evidente de não ter havido duplicata de 
mesas ou de eleições . 

Quanto ás eleições da capital, cumpre-me dar a V. Ex. 
informações á parte sobre o processo das mesmas. 

Eleitas as mesas, compostas de elementos adversos ao 
Governo, que não teve interferencia na constituição das mes
mas, realizaram-se as eleições em treze das vinte secções, em 
que se divide o municipio da capital. Envia a V. Ex., como· 

documentos de melhor valia ( ns. 28 a 40), boletins authen· 
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ticados, expedidos pelas respectivas mesas, das eleições reali

zadas em JVIanáos . 

Por elles verificará V. Ex. que, como aconteceu nos 

municípios do interior, no da capital, os pacientes não foram 
tambem ·eleitos, como· tambem não houv.e duplicata de mesas 
ou de · eleições (documento n. 41 ) . 

São elles proprios que o attestam, os proprios pacientes, 
a favor dos quaes é impetrado o habeas-corpus ao juizo desta 

secção. 

Carlos Eugenio Chauvin, Henrique Ruzim, Coriolano 

Durand, Francisco Satyro · Vieira l\1arinho, Joaquim Gondin 
de Albuquerque Lins, Ped!'o Botelho da Cunha e Elviro Dan
tas Cavalcanti, ,respect.i\vamente, pres1identes .e mesario, da.s 
terceira, seti:ma, decima primeira, decima quarta, decima seti
ma, decima oitava secções da capital, são, ao mesmo tempo, 
pacientes, a favor dos quaes é impetrado o habeas-corpus a 
V. Ex. P'ois · bem, todos elles, nos boletins que firmaram e 
que · vão com as firmas devidamente reconhecida·s, attestam 
que nãco foram eleitos : (Documentos · ns. 29, 32, 33, 34, 37, 

39 e 40). 

Dia.nte do exposto, verificará V. Ex. que, quanto á pri
mei r a phase da eleição - organização de mesas e tomada de 

votos - não houve duplicatas, nelm é ?ossivel fazer acreditar 
na existencia da mesma. 

Apuração - O presidente da Intendencia Municipal de 
Manáos, Dr. J eronymo Ribeiro da Costa, na fórma da lei, 

convocou a Junta Apuradora, composta dos presidentes de 
todas as intendencias dos municípios do Estado, afim de Ge 
reumrem a 15 de Dezembro do anno pa·ssado, para o effeito 
de ser prooedida a apuração da eleição, como tudo se vê do 
edital publicado no Diario Official, annexo, como documento 
n. 42. 

Reunida a junta, no edifício proprio e sob a presidencia do 

presidente da . Intendencia Municipal da capital, foi lavrada 
a acta da apuração (certidão sob n. 43) e publicad-a no Dia
rio Official annexo como documento n. 44. 
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A junta reuniu livremente, com a assistencia de quantos 
entenderam alli comparecer, como se demonstra com as pho
tographias annexas, documentos ns. ,45 e 46, em uma das 
quaes ha até um dos pacientes, o Dr. Jayme Pereira, que as
sistiu a normalidade e legalidade dessa reunião, sem offerecer 
protesto de qualquer natureza. E porque o J &rnal do Com
mercio houvesse noticiado, no dia seguinte ll!O da apuração, 
que haviam sido diplomados cidadãos que a junta não dipl:J
mara, os membros componentes desta, respectivamente, presi
dentes das intendencias de Manáos, Borba, Teffé, Urucuritu
ba, Itacoatiara, Manacapurú, S. Paulo de O li vença, Benj a
min Constant, Codajás, Parintins, Floriano Peixoto, U rucará, 
S. Felippe, Labrea, Canutama, Maués e Bôa Vista do Rio 
Branco, compareceram perante esse juizo, protestando contra 
a fraude que se architectava e declarando que haviam diplo
mado, por terem obtido maioria de suffragios, segundo as au
thenticas apuradas, os seguintes candidatos: Dr. Alfredo Au
gusto da Matta, Dr. Mario N ery, Dr. Alcides Bahia, Dr. 
Astrolabio Passos, Dr. Virgílio Barbosa, Dr. Aristides Ro
cha, Dr. Joaquim Tanajura, Dr. Franklin Washington, Co
ronel José Tapajós, Dr. Achilles Bevilacqua, Capitão-Tenente 
Paulo Emílio, Dr. Luciano Pereira da Silva, Coronel Antonio 
Monteiro, Dr. Regalado Baptista, Dr. Bretislau de Castro, 
Dr. Turiano Meira, Coronel Francisco José de Castro e Cos
ta, Dr. Adriano Jorge, Dr. Virgílio Ramos, Dr. Telesphoro 
de Almeida, Dr. Franco de Sá, Coronel Aureliano de Oli
veira, Dr. Waldemar Pedrosa, João Camara, Dr. Esmeralda 
Coelho, Coronel Theodoro Botinelly, Dr. Miranda Simões, 
Coronel Joaquim de Paula, Coronel Gonçalves Dias e Coro
nel Sobreira de Mendonça, protesto que se acha no cartorio 
desse juizo, sendo tomado 'por termo e publica·do no Diari.? 
Official, indo annexo como documento sob n. 47, sem haver 
soffrido a menor contradicta por parte dos interessados. 

Assim, vê V. Ex . não ter tambem havido duplicata de 
apuração. De facto, pelo art. 42, da lei eleitoral ( docu~ento 
n. 1) da a c ta geral da a pu ração, extrahir-se-hão cópias que, 
depois de assignadas, serão· rem~t'Lida& ao Governador do 
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Estado_ ao Pr(sidentc da Assembléa e aos trinta candidatos 
mais votados. 

Ora, o meu governo rec-ebeu da Junta Apuradora cópia 
·da acta geral da apuração, que é o documento annexo sob 
n. 48, não tendo r-ecebido de qualquer outra junta, que não 
podia existir, -cópia de a c ta de trabalhos seus. 

A' evidencia, pois, fie:~. demonstrado ter havido sómente 
uma apuração sob i presidencia do presidente da Intendencia 
da capital, ao qual pela lei incumbe presidir os respectivoE 
trabalhos. 

Desconheço, portanto, a existencia da Junta Apuradora 
que os pacientes allegam lhes haver diplomado, não sabend•J, 
do mesmo modo, de que membros ella se poderi;;. compor. 

Reconhecimento - Determinando a Constituição do Es
tado (documento n. 49) no art. 8.0

, o dia 10 de Julho dr 
cada anno para a installação dos trabalhos legislativos, e 
determinando, por seu turno, o Regimento Interno da Assem
bléa (documento n . 50), no art. 19, combinado com o artigo 
48, da lei eleitoral, que as sessões preparatorias da primeira 
sessão de cada legislatura tenham inicio dez dias antes da data 
marcada para a sua installação, no dia 30 do mez passado, 
reuniram no andar superior do edifício da Bibliotheca Publica. 
onde sempre funccionou e funcciona a Assembléa Legislativa, 
os candidatos legitímamente diplomados pela Junta Apuradora, 
para as sessões preparatorias, de accôrdo com os arts. 19 e 
seguintes do referido Regimento Interno, s-essões a que teem 
comparecido todos os cidadãos indistinctamente, inclusive re
presentantes da imprensa (documento n. 51) . 

Os documentos que envio, sob ns. 52, 53, 54, 55 e 56 ex
cluem a hypothese subalterna de que o meu governo houvesse 
impedido a entrada e o compa!'ecimento de qualquer cidadão 
nos edifícios da Assembléa Legislativa ou do Instituto His
torico. 

O que de verdade resulta desses documentos é que os pa
cientes não procuraram de qualquer modo accesso á·s salas das 
sessões da Assembléa Legislativa; que, ao envés disto, quatro 
dos mesmos pacientes, apenas quatro, por motivos que me não 
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permitto perscrutar, se dirigiram ao edifício onde funcciona 

o Instituto Geographico e Historico para aili reumrem. 

O documento n. 55, firmado pelo Sr. Dr. Vivaldo Lima, 

orador do instituto, prova que ao mesmo compareceram sÓ• 
mente os Srs. Coroneis Bernardo Ramos, Anto11io Bittencourt 
e Pedro Botelho e Major Henrique Rubim e não 17 dos pa· 
cientes como affirma o impetrante; que estes mesmos quatro 
pacientes não estiveram em reunião política e que observando 
elle, Dr. Vivaldo Lima, que pelos estatutos do instituto eram 
prohibidas alli quaesquer reuniões de caracter política (do

cumento n. 55, art. 19, § 7. 0
), estas mesmas quatro pessoas 

se retiraram, não tendo tomado resolução algur:::,a; finalmente 
que, em obediencia aos mesmos estatutos, elle. Dr. Vivaldo 
Lima, prohibiu a entrada de quaesquer pessoas para fins ex· 
tranhos aos interesses da sociedade. 

A arguição de ter sido lido no expediente da Camara dos 
Deputados federaes um telegramma, communicando a reunião 
de uma falsa junta, parece-me não dar direito de natureza 

alguma a favor dos pacientes, visto que toda e qualquer com· 
municação dirigida ás Casas do Congresso, é de praxe ser 
lida no expediente, não traduzindo isso uma presumpção de 
legalidade de mandato, nem a existencia deste, de que se arro
gam os pacientes . 

Em resumo: Os pacientes não foram eleitos, não foram 
diplomados, não foram reconhecidos: portanto, não são Depu· 
ta dos. 

O que elles v1zam é simular a existencia de urna dupli· 
cata ·de Assembléa, mas esta duplicata não existe, nem poderia 

existir, porque houve uma unica série de mesas eleitoraes, uma 
unica série de actas, uma só ,Junta Apuradora, tão sómente 

uma série de . diplomas, sem que houvesse qualquer protesto, 
reclamação ou contestação da parte dos pacientes. 

Os candidato• diplomados, entre os ·quaes não figun. 
qualquer dos pacientes, foram os trinta constantes da declara
ção feita pela Junta ·Apuradora, perante esse juizo, e esse5 
reuniram no dia, hora e lagar regimental, reconhecendo os 



- 103 ·-

respectivos poderes, ainda, sern a menor contestação de qua~

quer dos pacientes . 

São estas, Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal, as informações 
que, satisfazendo a requisição de V. Ex., tenho a prestar 

sobre a petição pela qual o Dr. Epaminondas de Albuquerqu.! 
impetra uma ordem de habeas-corpus para si e para mais 
vinte e nove cidadãos. 

Reitero a V. Ex. as seguranças de minha maior consi
deração e elevado apreço. 

Saudo a V. Ex. - Dr. Pedro de Alcantara Bacellar." 

O juiz · seccional, tomando cmrhecimento da petição, deu um despa
cho na: primeira parte, do qual fez um resumo da petição, nos seguintes 
termos: 

"0 advogado bacharel E;paminondas de Al•buquerque impe
tra habeas-corpus preventivo para si e mais vinte nove cida
dãos, cujos nomes constam do requerimento -inicial, .-afim de 

. poderem reunir e funccionar livremente, como membros da 
Assembléa Legislati-va do Estado, effectuando suas sessões no 

logar proprio, que é o pavimento superior do edifício do Ar
chivo e Bibliotheca -Publica, á rua Barroso, óu em outra re

partição estadual que for escolhida pela Mesa da dita Assem
bléa, de modo a ser possível a installação dos trabalhos legis

lativos, no dia que a lei determina, isto é, a dez do mez de 
Julho corrente. Allega-se que os pacientes que foram eleitos 
no ultimo pleito, conseguindo derrotar nas urnas todos os can

didatos da chapa official, viram-se forçados a proceder á 
verificação dos respectivos poderes e subsequente eleição da 

mesa, a trinta de Junho ultimo, em outro local que não o des
tinado ás reuniões do Poder Legslativo, diante da ·violencia 
ordenada pelo Governador e posta em pratica pela ·policia, 
que cercou o edifício da rua Barroso, prohibindo o ingresso 
alli aos legítimos representantes do povo. Isto deu logar a 

que se realizasse - :~. sessão preparatoria no pre'dio do Instituto 
Histórico e Geographico do Amazonas, ·o qual tambem se en
contra presentemente guardado por agentes de policia, que não 



\_ 

104 

permittem a entrada aos pacientes. A pençao está instruída 
com ex·emplares de jornaes desta Capital, cópias de telegram
mas enviados ao Presidente da Republica e outras altas auto

ridades, e cópia da acta da referida verificação de poderes. 
O Governador prestou as informações que lhe foram requisi

tadas, impugnando a qualidade política de que se julgam in
vestidos os pacientes, bem como a legitimidade da corporação 
constituída pelos mesmos. Remetteu a juizo as authenticas, 
boletins e mais papeis de folhas trinta - tresentos e tres 

referentes ao processo eleitoral, no intuito de provar que enL"e 
os candidatos eleitos e d~plomados, não figura nenhum dos in
dicados na petição do impetrante o O doutor procurador da 
Republica opinou pela não ·concessão do habeas-corpus, soh 
o fundamento de ser duvidoso o direito dos pacientes o" 

Dessa informação se verifica que todos os boletins do interior e 

da capital foram apresentados pelo Governador. Além desses, apresen .. 
t~u diversos outros documentos, provas que demonstram á evidencia 

onde está a verdade o Diz o juiz seccional no relatorio qu.: está fazendn 
com toda a fidelidade que além dessas informações do Governador, ca
balmente documentadas, o procura.dor da Republica apresentou sua opi
nião contraria á concessão do habeas-corpus por não estar provado o 

direito dos impetrantes o Até aqui temos o resumo da petição, o retrato 
das informações prestadas e o parecer do Governador. 

Agora, e para isso chamo a attenção dos meus illustres collegas, 
porque é um dos pontos capitaes do pedido de intervenção: allega-se 
que a dualidade foi reconhecida por sentença do juiz seccional e con
firmada pelo Supremo Tribunal. 

Vamos examinar com todo o cuidado a sentença do juiz seccional. 

Depois de feito o relatorio e prestar contas das informações, esta
belece os princípios geraes sobre os quaes assenta a questão, isto é, 
a doutrina, a respeito do habeas-corpus. (Lê): 

"Isto posto: Considerando que entre as attribuições que 
a Constituição conferiu aos juizes e tribunaes, ex-vi do artigo 

cincoenta e nove e sessenta, não se inclue o poder de processar 
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e julgar os conflicros resultantes de dualidades . de assem

bléas," ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - :Mas tem a de reconhecer a exls
ten~ia da dualidade. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Diz S. Ex. : (princípios geraes, 
doutrina), não existe entre as competencias do juiz, essa de julgar da 
dualidade. Está fallando em these geral, não -entrou ainda no exame 
do caso sujeito ao seu julgamento. S. Ex. diz que entre as compe
tencias do juiz não existe a de julgar os conflictos taes e taes. 

Foi o que li e assim continúa a sua exposição doutrinaria: (Lê) : 

"dualidade de assembléa, Governadores ou Presidentes dus 

Es tados, pois essas duplicatas envolvem ma teria essencialmente 

política, assumpto que escapa da alçada judiciaria para in

cidir na do Poder Legislativo, que é o unico competmte pan 

sol ver o caso previsto no artigo sexto, numero dous, da mesm:1 

Constituição, quando autoriza a intervenção nos Estados "para 

m?~nter a fórma republicana federativa". Onde ha poder em 

duplicata, escreve Estevam Lobo, não ha poder; não ha ner::J. 

leve simulacro de fórma republicana. Este regimen implic.:t 

uma só autoridade constituída; exclue, necessariamentt, a duJ.

lidade, ·ou maior multiplicidade della, arrogando-se todos o 

mesmo titulo origina rio de poder (Documentos Parlamentares, 

Intervenção nos Estados, volume quarto). A incompetencia do 

Poder J udiciario, para decidir pleitos essencialmente políticos, 

co;1stitue hoje em dia postulado jurídico - constitucional, ge~ 

ralmente acceito pelos mais entendidos no assumpto (Ruy Bar

bosa - O Direito do Amazonas ao Acre Septentrional, volumç 

primeiro, paragraphos sessenta e tres, sessenta e quatro e ses

senta e cinco, paginas cento e cincoenta e dm.s e cento e cincoen

ta e ~eis; Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Exe-
cutivo, paginas cento e trinta c duas a cento ~ 

no Senado, na sessão de 

de mil novecentos e trese, 

inserto no volume segundo da. I ntervenç:ão nos Estados; João 

trinta e quatro; discurso 

vinte e em co de Setembro 
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Earbalho - Commentarios, pagina vinte e quatro; Pedro 

L~ssa - Do Poder Judiciario, pagina quatrocentos e doze; 

Carlos Maximiliano - Commentarios á Constituição, para

grapho cento e quarenta e dous). Houve, é certo, grande di.· 

vergenCia a respeito entre os nossos constitucionalistas, nos 

pnmeuos annos de pratica do actual regimen, chegando o 

Deputado Aristides Milton a apresentar em mil oitocentos e 

noventa e quatro um projecto de lei, cujo artigo primeiro era 

assim concebido: "Na disposição do artigo sessenta, lettra i, 
da Constituição da Republica, está comprehendida a comp~· 

tencia de resolver o Supremo Tribunal, mediante reclamação, 

todas as questões que se originem de conflictos result::mtes J~ 

-duplicatas de assembléas, Governadores ou PresidcHtes dos 

Estados". lVIas esse projecto, que aliás obteve parecer favo

ravel de jurisconsultos como Eduardo Ramos e Dino Bueno, 

cahiu por grande maioria em terceira discussão na Camara 

Untervenção nos Estadus, volume oitavo, paginas duzentos e 

dezenove - duzentos e vinte.)" 

Interrompo a leitura da sentença para ligeiro commentario. 

Como se vê, até aqui o digno juiz expôz a doutrina assente, pelo 

que citou opiniões de reputados autores. 

Vem agora o considerando que se refere ao pedido em julgamento, 

applicavel ao caso concreto: 

"Considerando que o presente habeas-corpus . .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O outro não serviu .. . 

O SR. lVIoNTEIRO DE SouzA: - Perdôe-me, V. Ex., será transcripto 

tudo isto e seria incapaz de supprimir no meu discurso uma palavra do 

que está aqui no folheto. Aquelles que tiverem interesse verificarão 

depois si são exactas as transcripções ou se supprimi alguns consid~· 

randos. Para mostrar a lisura com que estou argumentando ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E nem eu disse que V. Ex. seri·1 

c~_paz de supprimir cousa al!!.uma. F aço jllStiça ao caracter de V. Ex. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. está duvidando, dizendo 

que o outro não serviu. Fallo a homens intelligentes. Aqui estão e me 
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ouvem juristas, membros da Commissão de Constituição e Justiça l 

dirão si é ou não verdadeira a minha affi rmação. 

( Continúa a leitura) : 

"Considerando que o presente habeas-corpus foi requerid;) 

para o fim de se r assegu r :o:. do a um grupo de cidadão$, que s:: 

julgam investidos de mandatos electivos, o direito dccorrent~ 

desses mandatos, cuja legitimidade é impugnada por parte de 

outro grupo, que egualmente pretende compôr a Assembléa 

Legislativa do Estado. Visa-se, pois, solução ·de uma crise po

lítica, com a qual nada tem que ver o Poder Judiciaric., sendo 

por conseguinte, ·descabido o remedio extraordinario impe trad•J 

a favor dos pacientes: - Deixo com estes fundamentos de 

tomar conhecimento do pedido de lzabeas-c01·pus. Custas .na 

fórma da lei. Manáos, nove de julho de mil novecentos · e de

zenove. - Francisco Tavares da Cunha l'Yf.ello". 

Veja bem: 

"Visa-se, portanto, a solução de uma cnse política, com 

a qual nada tem que ver o Poder J udiciario." 

Onde está reconhecida a dualidade pelo integro JUIZ seccional'? 

Nem siquer usou da expressão : - dualidade, mas de - cnse 

politica. 

O SR. ÜTTONI MACIEL: - O Poder J udiciario nada tem com a 

materia porque é um caso político. 

O SR. lVtONTEIRO DE SouzA: - Eis ahi . 

Agora, pergunto às pessoas de boa f é, si da sentença do Sr. Juiz 

Seccional se infere o reconhecimento da dualidade que o nobre Depu

tado allega (xis ti r no Amazonas'? 

O SR. EPI-IIGEN IO DE SALI.ES: - Appello para o nobre Deputad.> 

Verissimo de Mello, que é jurista e membro da Commissão de Justiça. 

O SR. Lurz DoMINGUES: - O Tribunal denegou pela preliminnr 

·da incompetencia da _iustica, affectando o caso ao Poder Legislativo. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Affectando ao Poder Legislativo. 
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Por se tratar de uma questão política, não reconheceu nem no grupo d:> 
Governador, nem no outro o caracter que estes allegavam possuir. Nã'J 

tratou de examinar essa qualidade nem em uns nem em outros. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Ahi V. Ex. está de accôrdo com

migo. Quem vae conhecer agora do assumpto é o poder competent;: 
- o Legislativo. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O Poder Legislativo d;:, Estado 

que é o unico poder competente para reconhecer os poderes dos seus 
membros. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: Qual é o Poder Legislativo do 

Estado'? 

O SR. NloNTEIRO DE SouzA: - A questão passou para o Suprem:J 

Tribunal :Feâ·eral em gráo .de recurso e declarou o Sr. Ministto Pedro 

Lessa que não tomava conhecimento da mesma pelos fundamentos ju

rídicos da sentença~ 

Onde está o reconhecimento da dualidade'? Não existe daqui, da 

sentença do juiz seccional não se infere, como acabei de demonstrar. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - V. Ex. demonstrou a existenC1'-l 

de dous grupos. 
O SR. lVIoNTEIRO DE SouzA: - E' preciso accentuar qu.: perante 

o Poder J udiciario compareceu um de dous grupos pleiteando uma 

questão política, e u P oder Judiciario disse nada ter a ver com iss•>. 

Esta é a verdadeira doutrina corrente, e confirmada constantemente pelv 

Supremo Tribunal Federal. 

Quando os impetrantes solicitaram no Supremo Tribunal Federal o 

habeas-corpus, juntaram um numero do Diario Official em que vinh:1 

uma apuração que o meu nobre collega declarou que foi o Governo que 
falsificou. Não traria este facto a debate si S. Ex. não tivesse feito re

ferencia a elle, affirmando que o Governador Íoi quem falsificou. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Appello agora para V. Ex. qu~ 

me conhece ha muitos annos: julga-me capaz de falsificar qualquer 
documento'? 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não; mas julgo que de bôa fé 
V. Ex. recebeu o documento como sendo verdadeiro, e o nobre Deputado 

devia ter confessado quando verificou um exemplar legitimo e n5o devia 
ter feito mais questão delle. 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Hei de discutir este ponto. 
·O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Detenhamo-nos, Sr. Presidente, um 

pouquinho no exame desta questão. E' crivei que" o Governo do Estado, 

senhor de uma repartição como é o Diario O fficial, que tem director da 

confiança do Governador, cujos empregados são funccionarios publicas, 

com responsabilidades, fosse admittir para publicação uma <tpuraçã·.> 

falsa'? E' acreditavel isso'? Um original quando vae á impressão já 
passou pelas vistas do director, da administrador das officinas, e, antes 

da impressão, passa sob as vistas dos revisores, tambem amigos do 

Governo. 
E' possivel que tantos funccionarios deixassem passar isto, par'l. 

depois de madrugada, o Governo, segundo allega o nobre Deputado, 

confiscar essa edição'?! Não é crível. Não entra na compreh:::nsão d-~ 

nmguem. 

Deixemos, porém, esta questão e vamos discutir o facto principal. 
O facto é que, da sentença do juiz seccional, não se infere o reco

nhecimento da dualidade. 
O SR EPHIGENIO DE SALJoES :. - Está claro que se infere. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Não se infere absolutamente; j:i 
li a sentença, e os que me ouviram, assim como a Commissão de Jus
tiça são os juizes. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - V. Ex. tenta tapar o sol com uma 

peneira. Não ha quem infira isso. 

O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - E' melhor confessar. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Agora, devo explicar um facto: 
o nobr-e Deputado disse que, só depois de requerido o habeas-corpus 
que veiu illustrado unicamente por jornaes, após o recurso estar já 
no Supremo, é que foram juntados os documentos. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Eu disse que foram juntados nessa 
o ocasião. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quando lá se procedeu á apuração 
e verificada a duplicata feita pelo governador, os meus correligionarios 
me enviaram todos os documentos, julgando que eu, originariamente 
poderia requerer esse habeas-corpus. 

Respondi-lhes por telegramma, que requeressem lá, com qualquer 
documento, porque fosse qual fosse a sentença do juiz, nós teriamos 
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sempre de appellar, em gráo de recurso, para o Supr~mo Tribunal; 
e ahi seria occasião de juntar os documentos. O que aconteceu. 

· O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Resumindo: j á verificamos, Sr. 
Presidente, que os tres poderes constitucionaes do Estado estão fun

ccionando cada um na orbita das suas funcções. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Sendo que o J udiciario já pediu 

a intervenção federal por duas vezes. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA: - V. Ex. não devia fallar mais 

desse caso. O tribunal apenas pediu o auxilio do Governo para a 
situaçãu calamitosa ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Exclusivamente por não cum

prir o Governo os seus julgados. E ainda não citei o nov.o pedido d:o 
Desembargador Luiz Cabral, no mez passado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Eu não queria mais tratar des~e 

facto; entretanto, V. Ex. obriga-me a repetir ü que já affiNnei a 
respeito . Os membros do tribunal .de justiça - é verdade, solicitaram 
a intervenção do Presidente da Republica; mas, voltando a calma aos 
espíritos, verificaram, assim o creio, que realmente tinham ·sido um 

pouco precipjtadós. Na occastao em que se resolvia a remessa do te· 
legramma para aqui, o Sr ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: Então V. Ex. julga que os 
Desembargadores da Relação do Estado são políticos e não juizes'? 

O SR. AuousTo DE LIMA: - Perdoe-me o nobre Deputado -
mas rea!Jmente, um tribunal de justiça confessar-se apaixonado. Con
stitue facto de anomalia teratologica. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O que estou dizendo é que, de 
fa:cto, o tribunal, uma vez solicitou, pediu a intervenção ao Presidente 
da Republica, allegando que o Governador do Estado não lhe pagaYa 
os seus vencimentos . em dia. 

Na occasião em que se discutia esse pedido, um dos memb1 .os 
daquelle tribunal lançava o seguinte voto vencido: 

"No regimen da nossa Constituição a não intervenção 
é a regra e a intervenção a excepção. 

A intervenção, portanto, só tem logar nos casos restrir.tos 

expressos na Constituição e quando o caso não encontra sü· 
lução legal ·nos proprios poderes locaes. 
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Si o atrazo no pagamento dos vencimentos difficulta a 
situação pessoal d0s membros de um dos poderes do Estado, 
ou de todos elles, nem por isso ficam os mesmos impedidos 
de exercitar as suas funcções constitucionaes. 

Admitta-se, porém, que haja esse impedimento. Elle 
póde ser permanente ou tTansitorio. 

Si é de caracter permanente e irremediavel, si o Estado 
não dispõe: de meios proprios para prover a sua economia 
interna, o recurso só poderia ser o da annexação a outro Es
tado, mediante a observancia das exigen.cias prescriptas no 
art. 4.0 da Constituição. 

Si é de caracter transitorio póde resultar - de um caso 
de força maior - ou de um proposito _do Executivo . 

Na primeira hypothese; exceptuado o caso de calamidade 
publica previsto no art. 5.0 da ·Constituição - cumpre aos 
poderes locaes tomar por si as providencias necessarias sendo 
do conhecime111'!o de todos )que, arguida 'essa ·circumstancia 
pelo Chefe do Executivo, já. este · solicitou proYidencias aos 
poderes federaes e "estaduaes que · cogitam de.- um · emprestiíno, 
aliás, já , autorizado pelo Congresso Nacional para remediar 
a situação .. 

Na segunda hypothese - si existe um proposito, 
como . se diz, então, surgiria o caso de responsabilidade do 

Governador - por attentar contra o livre exercício de um dos 
poderes políticos, contra as leis orçamentarias e a escrupulüsa 
a pplicação dos dinheiros publicas. 

A solução desse caso cabe, porém, aos proprios poderes 
locaes, isto é, ·o remedio seria a decretação da responsabilidade 
do Governador pela Assembléa Legislativa e o posterior jul
gamento pelo tribunal especial composto de todos os desem
bargadores e de igual numero de Deputados. 

A especie, pois, não se enquadra em qualquer dos casos 
previstos no art. 6.0 da Constituição. 

Juizes que tambem somos do Governador não nos é per
mittido um pronunciamento sinão em caso concreto submettido 
regularmente ao nosso conhecimento. 

Estes os motivos por que voto contra a indicação." 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - De quem é esse voto'? 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Do Desembargador Sá Peixoto. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Como os tempos estão muda-

dos!. . . V. Ex . se valendo de documentação fornecida pelo Desem

bargador Sá Peixoto ... 
O SR. J\!IONTEIRO DE SouzA: - Quer dizer, houve um voto ven-

ciclo. 
O SR. AuGUSTO DE LIMA: - A doutrina do voto vencido é ver

dadeira; mas a confissão de que o Tribunal agiu apaixonadamente 
indica a ausencia absoluta do funccionamento normal dos tres Poderes 
do Estado. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Dessa harmonia de que falla a 
Constituição. 

O SR. MoNTEIRO ,DE SouzA (dirigindo-se ao Sr. Augusto de 
Lima) : - Creio que V. Ex . está enganado. Do facto de haver um 
tribunal agido fóra da orbita das suas funcções, dirigindo um appello 
nestas condições, não se segue que esteja funccionando anormalmente 
quando se trata do exerci cio da sua competencia. 

• O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Já dirigiu tres a'ppellos. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Já demonstrei h ontem que não 

foram tres; e em um delles houve dous votos a favor, sendo a maioria 
contraria. 

l\1as, dizia eu, Sr. Presidente, que pelo facto do Tribunal ter 
praticado um erro não se segue que no seu exercício de Superior Tri
bunal da Justiça estadual esteja funccionando anormalmente. S . Ex., 
que é um jurista, não me poderá contestar esta affirmativa. 

O Tribunal funcciona normalmente; a Assembléa do Estado, como 
acabamos de verificar .. . 

O SR. AuGUSTO DE LIMA: - Não póde haver regularidade quando 
faltam as condições biologicas, quando os membros do Tribunal ,não 

percebem vencimentos para se manter . Com fome, ninguem póde julgar 
com isenção de animo. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA : - V. Ex. está equivocado, não ha · 
essa dura condição. 

Não pude ler até o fim a noticia. Si o tivesse feitv, tal como vae 
constar dos A nnaes, com o meu discurso, S. E x . verificaria que, ape
nas, o Governador do Estado não mandou pagar o Supremo Tribunal 
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anteriormente aos demais funccionarios, porque a crise attinge a todos 
e os funccionarios recebem equitativamente conforme as rendas são en

tradas. 
Aliás, já demonstrei que existe, realmente, -atraso no pagamento 

<lo funccionali:.mo do Estado devido a deficiencia na arrecadação. 
O resto da noti<:ia da sessão do tribunal é a ~eguinte: 

"Ninguem nega a situação premente do funccionalismo 

publico, que se acha em atraso no pagamento de seus venci
mentos. lVIas, tambem ninguem póde negar, em boa e sã 
consciencia, que a situação do Estado, do erario publico, não 
permitte que esses pagamentos sejam feitos em dia. 

E porque assim seja, solicito tem sido o benemerito Chefe 
do Esta·do em envidar todos os seus esforços, conjuntamente 
os de nossa representação federal no intuito de conseguir o 

Amazonas um emprestimo que seja applicado ao resgate da 
divida do funccionalismo, operação de credito essa que se 

acha em via de realização, já estando até votada a lei que a 
autoriza. 

Neste momento, mais do que nunca, ha necessi·dade do 

esforço e do contingente harmonico de todos no sentido de 
serem obtidas medidas que minorem a nossa situação eco
nomtca e financeira. " 

Quer dizer que, como os demais funccionarios, recebe o tribunal 
-quando a ren.da dá para os respectivos pag:llmentos, não podendo estar 
em dia. Foi contra isto que o Tribunal reclamou . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Protestou contra o facto de não 
~e rem cumpridos os · seus julgados . 

O SR. AuGUSTO DE LIMA: - O tribun.al, si estivesse em harmo

nia com o Poder Executivo, com o orgão local, não requereria a um 
poder extranho a inte'rvenção. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. não pó de contestar que 
esse poder esta v a funccionando normalmente e que posteriormente con
tinuou a funccionar. 

O SR. PRESIDENTE: - Advirto ao nobre Deputado que · está finda . 
a hora destinada ao expediente. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Peço a V. Ex. que me conceda 

a palavra para uma explicação pessoal, porque desejo concluir. 

O Sr. Monteiro d·e Souza (para uma explicação pessoal): 

Sr. Presidente, dizia eu, quando fui interrompido para que se pro
cedesse ás votações, que existe plena normalidade no Estado: o Poder 
Executivo é um só, o Legislativo é u:m só e o J udiciario está funccio
nando com toda a regularidade, distribuindo justiça. Si houve mo

mentos de irreflexão, já voltou tudo á calma. 

Não é isto que constitue a perturbação da fórma republicana fe
derativa. Si os poderes estão funccionando harmonicamente, não ha, 

pois, necessidade de intervenção. 

Poder-se-hia dizer que o Legislativo não está normalmente fun
ccionando porque existe dualidade. Já demonstrámos que tal dualidade 

não existe. 

A prova de que a vida no Estado não soffreu interrupção no to
cante á sua normalidade está na seguinte noticia da abertura do Con
gresso, ultimamente, á qual compareceram todas as autoridades fe
dGraes, estaduaes, municipaes e consulares. Como, portanto, a vida no
Estado preciza ser normalizada por uma intervenção'? 

Eis. a noticia: 

"A ASSISTENCIA 

Entre os ' as·sistentes·, tomamos os . seguintes . nomes: 

Desembargador Estevão· de Sá, Ptesid~Jnte do Superior 
Tribunal de Justiça; Dr. Ayres de Almeida, Superintendente 
Municipal de Manáos, e seu· ajudante de ordens; Tenente Tri
gueiro Sobrinho, Senaddr Silverio Nery; 

Capitão de Màr e Guerra Alberto Montinho, Càpitão dei· · 
Pqrto, e . seu .. secreta ri(), 1." Tenente Cltermont C~'pitão de ·, 
Corveta D~ . Octavio Tosta, M'êdico da Guarnição Naval; 

Dr. Halton Mourão, Chefe de Polici;t e seu Secretario •. 
Ur . Victor, Cresp_p . de Gastro-; . Dr. Jeronymo Ribeir.o, Pte· 
sidente da lntendencia Municip;1l; .. 



-115. -

Dr. Sadi . de Alencar, Juiz Substituto Federal; Antonio 
Krichanã da Silva, Administrador dos Correios; Capitão Pom
peu Brasil, d'A Imprensa; 

Major José J\!Ienescal de Vasconcellos, Commandante do 
45.0 Batalhão de Caçadores, e seu Secretario, Tenente Plinio 
Ribeiro; Capitão-Tenente Le-onel Porto, Commandante da 
Escola de Aprendizes Marinhein>s ; 

Dr. Isaias Bevilacqua, Procurador Seccional da Republi
ca; Dr. Jeronymc Xerez, Juiz de Direito de Box.ba; ··Major 

,_ .... · 
Licinio Silva, Intendemt Municipal; 

Capitão Anhur Martins da Silva, .· 1.< Tc:nente Tristão 
Cavalcante Netto e 2.0 Tenente Alexandre l\1ontoril, repre
sentando o commando da Força Policial-Auxiliar do Exercito 
Activo; 

Padre João Thomaz de Aquino, representando S. E. R. 
o Sr. Dom João lrineu J offily, bispo diocesano; Capitão-Te
nente Armando Roxo; Coronel Leopoldo de Mattos, Delegado 
Fiscal de Matto Grosso; 

D. Brown, Consul da Inglaterra; maestro Ed. Bomi, 
Consul da França; Dr . Ed. B. Kirk, Consul dos Estados 
Unidos; 

ManoeL J. Gomes ·de Castro, Guarda-mór dá Alfandega, 
por si e ·pelo Sr. Coronel Raymundo Alves Coelho, Inspector 
da referida repartição; Capitão Dr. Emmanuel do Amarante, 
representando o Sr. General Dr. Candido Rondou; Commen
dador Luiz Eduardo ROdrigues, P 'residente da Associação Com
mercial; 

Dom Miguel Martin y Romero, Consul dà Hespanha; 
Commendador' .T. G. de Araujo, Consu.L • da Bt"lgica; Coronel 
J : · J. R. Martins, Con.•sul do U ruguay•; 

Dr. Araujo Lima, Director Geral ' da· II1strucção Publica; 
Capitão Boanerges LoiJe~ dé· Souza · e · pharmaceutico Tenente 
José• Jó:rge; · pelii.s linhas r telegr.aph;icats e·' estrategkas de, Matto 
ffiosso "a<Y · A!ina-zanas .; 

Dr. Salvador M. Cavero; . Gon.swhdo ·Perú; (. Major José 
Nunes · de •I :lima, . Con.sul : db Equado·r ·; Dr. Roberto Tellez 
C!tanerrrboHi, Consu·k da:: Bol:ivia ; . 
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Arthur Silva, representando o Sr. Dr. Augusto Borges 
dos Santos, Consul de Portugal; Coronel Manoel Vicente Ca
rioca, Presidente da Junta Commercial; Manoel Bandeira de 
Lima, pela Associação dos Empregados no Commercio; 

Dr . J. C. de Miranda Leão, Director do Serviço Sani
tario; Dr. Pinto Pessoa, Director ·do Districto Radio-telegra
phico; João Cesar de Men.donça, Director da Secretaria da 
Superintendencia Munici'Pal; 

'Capitão Chrysologo de Oliveira e 2.0 T enente Venancio 
Igrejas Lopes, pelo Tiro de Guerra n. 10; Chaves Ribeiro, 
pelo O I mparcial ; Tenente João CHaves; 

Dr . Raul da M atta e Dr. L una de Alencar, juizes de 
Direito da Capital; Dr. Madureira de Pinho, Inspe<:tor da 
Saude do Porto; Dr . Edgard de Castro, promotor publico 
da Capital; 

Giulio Roberti, Presidente da Associação dos Retalhistas; 
Dr. Pedro Simpson, representa·ndo o Sr . Coronel Bernardino 
Valle, Inspector do Thesouro do Estado; Dr. Ismael de Al
meida, Curador de Orphãos; 

Dr. J onathas Fernan·des, Procurador Fiscal da Fazenda 
do Estado; Dr . Abilio N ery, Fiscal do Governo do Estado 
junto á Manáos Tramways; Major João Moreira Baptista 
da Rocha, Director Geral da Secretaria do Estado; 

Dr. Barroso Nunes, Fiscal do Governo Federal junto 
ao Gymnasio Amazonense ·e a Universidade .de Manáos; Raul 
Regalo Braga, Edgard Pereira Saldanha, Dr. Caetano Ca
bral; 

Dr . Lourival Muniz, Director da Secção de Terras e 
Obras Publicas; Dr. Galdino Ramos, Director do Gabinete 
de Identificação e Estatística; Dr . Araujo Filho, Procurador 
Fiscal da Fazenda Municipal; 

Academicos Francisco Galvão e André Araujo, pela Aca
demia dos Novos; Coronel A . J. da Silva J;.mior, Thesou
reiro do Thesouro Publico; 

Dr. Vicente T elles, Director da Escola N ormal; Coronel 
T elles da R ocha, J .0 Tenente Sizenando de Andrade; 
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Coronel João Baptista de Faria e Souza, Chefe de Secção 
do Thesou·ro Publico; Coronel Octaviano de Oliveira, Secre-

[ ta rio .da Intendencia Municipal; Dr. João Cavalcante e Silva, 
Promotor Publico da comarca de Borba; 

/;. Coronel Juvencio de Oliveira França, Major Mauro Oli-
veira, Dr. Giovanni Costa, Dr. Vivaldo L~ma; 

Coronel José Carneiro dos Santos, Dr. Adail Valente 
do Couto, Commandante J. Jennings; 

Dr. João Benicio de Mello, Dr. Octaviano de . Mello, 
Dr. Domingos de Queiroz, Dr. Benevolo da Luz, Dr. Ray· 
mundo Palhano; 

Dr. Xavier de Albuque!'que, Dr. Themiscocles Pinheiro 
Gadelha, Aca-demico Marques de Stephano; 

Raymundo Peres de Andrade, Dr. Barreto Lins, Dr. 
Virgílio de Barros, Coronel Luiz Travassos da Rosa, Phar
maceutico Vicente Gomes de Araujo, Capitão Coelho, Arman· 
do Giovannini ; 

Dr. Jeremias Vai verde, Francisco 'de Barros, Aurelio 
Feitosa, Waldemar Silva, Coronel Cyriaco Muniz, Arnaldo e 
Leopoldo Carpinteiro Peres, Professor Abilio Alencar, Fre
derico Camara; 

Coronel Raymundo Monteiro, .Tacyntho Cavalcanti, Luiz 
Ame rico M·estrinho, Academico Cicero J ansen, Anacleto Reis, 
Roberval Cardoso; 

Commandante Antonio Eliezer Fernandes, Jacyntho Lu
pi, Antonio Ricardo Cavalcanti, Dr. Manoel José Ferreira 
da Silva, Mariano Lima, Caio Cavalcante, Antonio Noguei
ra de Souza ; 

Major Aurelio Carneiro da Rocha Menezes, Arthur Fer
reira, pelo Club da Seringueira; Mario de Castro, Comman
dante Cruz Souza, Arthur Oliveira, Guilherme Baird, Ray
mundo de Carvalho J,ima; 

Dr. Paulo Eleutherio, Presidente da Federação Amazo
nense de Estudantes; João da Purificação Monte, Pharma
ceutico Julio Carlos de Miranda, Coronel .José de Medeiros 
Raposo, Demetrio Dias Malheiros, Firmino Fernandes; 
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Coronel Antonio Ferreira Jardim, Antonio M-oraes, Do
mingos Pereira, Agostinho Pequeno lbiapina, Oscar Braum, 

Jesuíno Avelino, José Teixeira Junior; 
Dr. Isidro Maqui:né, Academico Agenor Matta, Adolpho 

Costa, A. Paulo A velino, Benedicto Peixoto; 
Dr. Viwilio da Silva, J osé de Mendonça L.ima, Coronel 

o 
H.aymundo JVIartins de Souza Ramos, José :Monteiro Junior, 
Dr. lVlavignier de Castro, Commandante lVlanoel Torres, Hei~ 
to r V eridiano; 

Dr. José Ferreira da Silva, Joaquim Antunes da Silva, 
Fiscal Geral; Joaquim R eis, Antonio da , Silva Cavalcanti; 
Marçal Bezerra, Flavio e Ernesto Teixeira, Luiz Palhano, 

Ruy Vaz; 
Dr. Thaumaturgo Vaz, Director do Theatro Amazonas; 

Sabino Durães, Intendente lVIunicipal de Borba; Dr. Luiz 
Nogueira .Bezerra, Dr. Manoel Carpinteiro Peres Juni-or; 

Dr. João Henrique dos Santos, D r. Raymundo Vidal 
Pessô.a, Commandante João .Tobias de Amo rim, Dr. Claudio 
do Rego Monteiro, deposita rio publico; Dr . S;1doc Pereira, 
Academico Custodio :Menezes, Ananias Celestino de Almeida, 
Agasis Sarmento, H. Heitor Silveira; 

Dr. Benjamin de Souza, Director do Arch!vo, Bibliotheca 
e Imprensa Publica e do Diario Official; Major Pedro Arau
jo Madeira e Capitão Alfredo Gonçalves B;hia, Almoxarife 
e Administrador da Imprensa Publica; academicos Manoel 
Bandeira e Plínio Coelho, do Diar-io O fficial." 

Evidentemente, não tem cabimento semelhante recurso. 
Seria caso de intervenção si, porventura, o povo não soubesse a 

.quem pagar os impostos, não conhecesse a Camar~ competente pa;a os 
-decretar, qual o Poder Executivo, qual o Poder Judiciúio capaz de 
.. distribuir justiça, conforme bem caracterizou João Barba lho nos seus 
commentarios: 

"Um deis principaes fins do Güvern-o ·é assegurar ao ci
dadão que ha autoridade para gerir os negoc ios publicos, quem 
é ·es·s·a autoridade e · quaes são ·as leis a que deve obediencia. 
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( J ameson, Const., pag. 106.) Si o cidadão se acha perante 
mais de um chefe ·do Estado, mais de um corpo legislativ9, 
si ha leis e actos na mesma occasião procedentes de assem
bléas e autoridades rivaes que disputam a obediencia do povo, 
não sabe o cidadão a que autoridade recorrer, a qual pagar o 

imposNJ, etc. ; não existe, então, Governo, mas anarchia e 
grave perigo e damno para .as instituições e para os direitos, 
que ellas devem garantir, dos cidadãos e das autoridades . legi

timas . " 

Não havendo, por conseguinte, esse esta.do, ao contrario, estando 
todos os departamentos da administração funccionando normalmente, 

todos procurando cumprir os seus deveres .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Juizes demittidos, promotores de

mittidos, membros do Superior Tribunal de Justiça sem pagamentos 
dos seus vencimentos, e está tudo muito bem! 

O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: estando, portanto, em plena 

normalidade a vida do Estado, não existe motivo para intervenção; eu 
respondo ao meu illustre collega com as pàlavras do ex-Senador Sr . 
.João Luiz Alves, quando discutia o projecto de intP-rvenção no Ama
.:onas, apresentado pelo Senador Ruy Barbosa: 

"Por mais veneranda, por mais honrada, por mais digna 
de cre.dito que seja a palavra de S. Ex., e o é para todos 
nós, particularmente, ella não dispensa a communicação offi
cial dessa dualidade, ou por parte do Poder Executivo Fe
deral, incumbido de velar pela ordem publica, como fez o 

Sr. Rodrigues Alves, como o Sr. Nil~ Peçanha, como fize
ram outros Presidentes, communicando as .dualidades, ou por 
parte dos poderes políticos do Estado, reclamando pwvidencias 
do Legislativo Federal." 

O SR. EPHIGENIO DE S'AJ"LEs : - Nessa época não existiam duas 
1:ons ti tuiçõ'C·s ... 

O SR. Lurz DoMrNGOES: - I sso ·é que põe o 'Estado fóra do re
-gimen representativo. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Na época em que st: discutia esse 

projecto de outra co usa não se tratava ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Não existiam duas constituições .. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Por mais que eu queira concluir, 

o nobre Deputado não m'o permitte . 
Voltemos, outra vez, ao projecto Ruy Barbosa. Esse projecto foi 

apresentado, já o declarei em o meu primeiro discurso, quando S. Ex. 
allegava que o Poder Judiciario estava ameaçado da intervenção do 
Poder Executivo em suas garantias, quando existiam duas ·constituições 
e duas assembléas. Foi sob esses fundamentos que o Sr. Ruy Barbosa 
solicitou a intervenção, intervenção que cahiu no Senado. Não é o ca;o 
de agora, em que não existe dualidade alguma de poderes. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Haja vista a sentença do relator 
do Supremo Tribunal, homologada pela unanimidade dos Srs . Minis
tro~ . 

O SR._ :MoNTEIRO DE SouzA: - Não tem, portanto, cabimento o 
projecto, salvo si S. Ex . deseja que haja uma intervenção preventiva, 
o que seria um caso novo, de cujo exemplo absolutamente não tenho 
eonhecimento em pàiz algum. Será, tal vez, esta a intervenção que S. Ex. 
deseja, tanto mais que isso se deduz de um dos seus . consideranda, con
forme se verifica no nono : 

"Considerando que semelhante facto, só POR SI (note-se 
bem) só por si devia occasionar a intervenção da União na 
vida .do Estado do Amazonas; cujo Governador, com tal pro
cedimento, não só aniquila o credito do Estado, mas põe. 
por certo, em risco o credito do Brasil perante paizes extran
geiros, porquanto em ultima analyse não é o Aiffiazonas, mas: 
o Brasil, que tem o dever de zelar pela sua soberania de 
nação autonoma, cujo endosso a dividas estaduaes pôde ser 
exigido pelo credor extrangeiro, protegido em seus direitos, 
pelo seu respectivo governo. " 

E stá aqui; S . Ex. solicita uma intervenção preven·2iva no Estado 
do Amazonas, caso desconhecido, extranho na nossa Constituiç-ão. N ão 
· ~ só neste, ha outro considerandum pedindo a intervenção preventiva ; 
~ no de cimo setimo, no qual S. Ex. diz que 11 o Congresso N acionai 
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não se póde conservar indifferente deante da situação assim definida 
e tão abertamente caracterizada por um dos mais altos expoentes da 
intellectualidade, da competencia jurídica e do patriotismo no nosso paiz; 
antes que se torne possível realizar-se a tremenda prevido do illustre 
Ministro do Supremo Tribunal", etc., etc., submette á deliberação o 

seu proje.cto. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - De accôrdo com o art. 6.0

, § z.o, 
da Constituição. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA: - E' prever a hypothese de que as 
nações extrangeiras viessem exigir pagamento de compromissos e evita r 
o que S. Ex. chama uma previsão. Essa previsão S. Ex. encrmtro:.~ 

nas palavras que o Sr. Ministro Pedro Lessa entendeu pronunciar no 
Supremo Tribunal. .. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E que foram confirmados pelos 
demais Ministros. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . e que vieram quebrar a ma
gestade do julgamento do mais elevado tribunal .da Nação. 

Ou então S. Ex. deseja talvez que a intervenção se faça no sen
tido de levar a prosperidade particular aos habitantes do Estado, para 
que augmente a fortuna da população. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Para bem do Estado. 
O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - E' o que se deprehen.de do decÍirc 

terceiro considerando, que diz : 

"Que todos os poderes do Amazonas já solicitaram a as
sistenoia da União, para cuja intervenção appellaram afim 
de remediar ao estado de verdadeira calamidade publica, em 
que se acha aque1la unidade da Federação, não por epidemias 
ou outras devastações procedentes de factos naturaes, mas pela 
fallencia financeira do Estado, a qual, attingindo a todas as 
relações de ordem economica e financeira dos amazonenses, 
espalha a1li a miseria entre a população que se encontra na 
mais afflir.tiva das situações." 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Naturalmente; pelas depredaçõrs 
que está praticando, pelos desmandos que commetteu e continúa a com· 
metter. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Quer S. Ex. .dizer que toda a 

população amazonense vive á custa dos cofres publicos. Isso não é ver
dade. O numero dos que dependem dos cofres do Thesouro Publico é 

uma parte mínima da população . 

Temos, por consequencia, demonstrado ·que os tres poderes •do 'Es

tado estão funccionando normalmente, que existe a garantia de todos cl5 

direitos, que é tranquilla a situação ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Muito tranquilla. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . .. que toda a população v1ve 

satisfeita ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Muito alegre ... 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . com a liberda,de de que gosa 

e com as garantias asseguradas pa ra os seus direitos. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Muita liberdade, tanto ass1m que 

V. Ex. devia ter lido hoje, nos jornaes desta capital, telegrammas do 
Amazonas noticiando que a população está exultando e acdamando o 
r!1eu nome por ter eu apresentado projecto pedindo intervenção. 

O SR. :MoNTEIRO DE SouzA: - O nobre Deputado sabe que nem 
sempre esses despachos são verdadeiros, porque provém da Agencia 
Americana. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Merecem muita fé. V. Ex. faz 
essa affirmativa naturalmente porque a Agencia Americana não dá .in
formações á feição do partido a que V. Ex . está hoje filiado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Eu poderia mostrar ao nobre 
Deputado, como em outra occasião poderei fazer, que grande numero 
desses telegrammas não exprimem a verdade. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - A Agencia Americana, está acima 
de qualquer suspeita. E' outra affirmativa de V. Ex. difficil de ser 

. provada. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Mas V. Ex. não me deixa ter
minar a argumentação. E' impossível discutir ass1m. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E V. Ex. quer por todos os 
meios tolher-me o direito de dar apartes. Desde o começo me fez até 
um ·appello, neste sentido. 

Eu cumpro o rri.eu dever. Preciso ir destrui·ndo immediat<i'mente 
as suas argumentações. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: Estou vendo qual o dever que 

V. Ex. cumpre . 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E' o dever de um representante 

da nação, de um representante do Amazonas, que deseja o bem do seu 

Estado . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - O dever que V. Ex . está cum
prindo é o ele procurar impedir que a Camara ouça a minha oração· 

O SR. EPHIGENIO DE SALI.ES: - A Camara o esti ouvindo com 

toda a attenção. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: S. Ex. aguarda a occasião em 

que profiro as primeiras palavras de um argumento, para logo ·inter

romper-me. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E' que V. Ex. tomou a si uma 

empreitada muito difficil. Defender o Governador do Amazonas é 
mesmo empreitàda difficilima. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Tão difficil, que V. ·Ex. não 

quer que eu a f~ça! . . . 
o SR. EPHIGENIO DE SALI.ES : Não apoiado; V. Ex. vem fal-

l ando ha tres ou quatro dias. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. deveria deixar que eu 

concluísse, para só então vir destruir as minhas affinnativas ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALI.ES : - V . Ex. sabe como se exploram 

tssas questões : vir-se-hia dizer que eu ficára em bucha do. 
O SR . . MONTEIRO DE SouzA : - . . . o que, naturalmente p ode.ria 

fazer com poucas palavras. 

O SR. EPHIGENIO DE SALI.ES: - Com muitas palavras, poucas não. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Vêem, entretanto, os meus .honra·dos 

collegas que não é isso o que se está dando. Os meus collegas são tes
temunhas de que mal um racioci<nio passa a ser formulado, sou logo 
interrompido. Prova-se por ahi que o nobre Deputado é que não ter.t 
razão e porque não tem · razão é que faz essa barulhada, toda, para 
imprdir qu~ se esclareça a verdade. 

V ou, Sr. Presidénte, ainda uma vez, recomeça r a cone] usão dos 

meus arv.umentos . Dizia eu que, estando a fun·ccionar normalment<> a 
vida do E sta do, estando os tres poderes fun ccionando normalmentr ..• 

O SR. E PHIGENIO DE SALLES: - Não ·é verdade. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. já disse isso ma1s de 30, 

40 ou 50 vez~s. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E repetirei 500, todas as vezes 

em que V. Ex. fizer essa asserção. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Peço aos Srs. tachygraphos que 

toda a vez que eu inicie uma argumentação logo em seguida dêem um 
aparte do meu nobre collega, Sr. Ephigenio de Salles: Não apoiado; 
não é verdade; não é exacto, etc . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Mas eu não dou a V. Ex. tal 
autorização. Lance mão do seu direito que eu lançarei do meu. Não 
vae até ahi o que permitte a nossa amisade. (Riso) . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - E' para simplificar o trabalho da 
tachygraphia. Comecei fazendo um appello a S. Ex. porque verifiquei 
das primeiras notas tachygraphicas que me chegaram ás mãos, que o 
orador foi o Deputado Ephigenio de Salles e que fui eu o apartista. 

Ora, Sr. Presidente, nós somos amigos ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - E muito me prezo disso, dessa 

nossa fraternal amizade. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Então, por que V. Ex . não me 

deixa formular a minha argumentação'? Porque, si ella é falsa, nada 
mais facil a V. Ex., com a · sua palavra oheia de encantos, desman
chai-a toda. Nada mais simples. Com duas ou tres palavras V. Ex. a 
aniquil:nill. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Com a minha boa argumentação 
sómente, baseada em documentos, destruirei o castello de V. Ex., 
assim com o do Sr. Lopes Gonçalves, já construido, e o do nosso illus
tre co !lega Sr. Antonio Nogueira, a construir-se amanhã. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Por antecipação, V . Ex. já está 
destruindo castellos que ainda nem .foram construidos! ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Com a minha documentação, 
tenho certeza que os destruirei com va,ntagem. . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - V. Ex. me permitte proseguir '? 
Os Srs. tachygraphos tenham paciencia. 

Dizia eu, que procurd demonstrar (digo procurei, para ser agra
davd a S. Ex., que disse, aliás, que nada demonstrei), que os poderes 
do Esta.do funecionam normalmente. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Não apoiado. 
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O SR. MoNTEIRO DE SouzA: V uificámos que as autoridades 
estaduaes, municipaes, federaes e consulares compareceram á abertura 
da assembléa, mostrando assim a harmonia que em lVIanáos existe entre 
todos os representantes de tão diversas autoridades publicas. 

Que a administração do Estado assegura todas as garantias de 
direitos: e já verificámos que todas as repartições funcciouam sob a che
fia de pessoas de toda a competencia, trabalhando quanto é possivei 
para a efficiencia das necessidades publicas. 

S. Ex. mesmo confirmou isso sobre alguns nomes que citei, di
zendo que eram de pessoas de toda respeitabilidade e competencia. 

Pois bem: nestas condições, eu creio ter .demonstrado aquillo a que 
eu me havia proposto a demonstrar, no principio do meu discurso, isto 
é, que a vida do Estado é normal, que os poderes constituídos funccio
nam normal e harmonicamente entre si, bem como em relação aos po
deres federaes . 

O Governdaor, apezar de estar a braços com tremenda crise finan
ceira e economica, tudo tem feito para elevar o bom nome do Estado, que 
S. Ex. vae administrando com honestidade e patriotismo. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não apoiado ! 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Finalmente, que, na constituição 

do Poder Legislativo não houve duplicata. 
Portanto, Sr . Presidente, não póde ter cabimento a intervenção; 

e o meu nobre collega e amigo, levado pelo ardor partidario, propoz 
uma medida deprimente para o Estado que representamos ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não apoiado. Não foi essa a 
minha intenção. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - ... e principalmente perigosa para 
a federação .,. . 

Creio ter abo11dado todos os pontos apresentados pelo nobre collega; 
todas as arguições feitas contra a situação actual do Amazonas . Acre
dito haver examinado todos os consideranda do seu projecto, de con
juncto com as arguições que S. Ex. fez por occasião do seu encaminha
mento. Estou certo de que a Cama r a dos Srs. Deputados fará a devida 
justiça. A argumentação que aqui apresento servirá como meu depoi
mento perante a illustre Commissão de Constituição e Justiça, quando 
ella tiver de estudar esse · projecto. Para isso foi que juntei esta do-
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cumentação toda com que andei, a contragosto, occupando a attenção dos 

Srs. Deputados. 

O meu nobre amigo e collega tem sido um campeão valoroso da 
opposição, e os seus correligionarios devem estar plenamente satisfeitos 
com o chefe que escolheram .. . 

O SR. LUIZ DoMINGUES: - De outro modo seriam ingratos. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . e S. Ex. satisfeito com a 

sua consciencia, pois tem feito tudo quanto era humanamente possível 
para amparar o seu partido. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Muito obrigado pelos carinhosos 
e immerecidos -conceitos que expende a meu respeito. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Justos. Agora, quando S. Ex . 
submette ao estudo da C amara dos Srs. Deputados a ultima prova do 
seu genio combativo ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não apoiado; essa não é a ultima 
prova. (Riso) . 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - ... é necessano que S. Ex. faça 
um exame da sua acção. Pens'e primeiro S. Ex. naquella terra cheia 
de encantos, boa e hospitaleira. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLEs: - Apoiado; muito boa e muito 
hospitaleira. 

O SR. l\10NTEIRO DE SouzA: - . . . de onde S. Ex., apezar -de 
não ser filho, deve ter as mais gratas recordações. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Alli passei toda a minha moci
dade, alli passei a melhor parte da minha vida; é alli que tenho a 
minha historia. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: - Pense S. Ex. na situação em 
que se acha o Amazonas, situação economica tão grave, tãh perigosa·, 
que é necessario •que o Estado transforme completament~ a sua· politica 
financeira, de modo a crear novas fontes de · renda, novos··· moldes : de ! 
Yida, .e que, por consequencia, neste momento, precisa de lônga · paz, da ' 
mais compJeta calma, de toda · tranquillidàde; · dó mui~o amor · e·' boa 1 

vontade dos seus filhos; e S. Ex: verá que; com agitações·, estereis, 1 

lutas impatrioticas, improfícuas, desorientadas, e· sem idi!aes, não · póâe t 
haver trabalho fecundo. Essas lutas afastam· os governantes, afastam·; 
os políticos, afastam, emfim; toda a sociedá,de do seu dever e ·•do seu 1 
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verdadeiro trabalho social, para lançai-o nas lutas mesquinhas, nas 
lutas partida rias, desorganizadoras e od·ientas. 

Verá mais S. Ex. que o papel das opposições, sendo tão valioso, 
talvez muito mais profícuo aos govemos do que o p apel dos proprios 
amigos ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Das unanimidades. 

o SR. ÜTTONI MACIEL : Mais profícuo, sinão aos governos, 
ao menos ao Estado. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA: que o papel das opposições, 
muito ma·is pwficuo, talvez, aos governos do que o papel do situa
cionismo, não se co.mpadece com os processos de destruição pela simples 
destruição, sem reconstrucção. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quanto ao meu caso, não apoia
do; ·quero trabalhar pela reconstrucção. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA: - Depois, verá qual tem sido s ua 
acção como opposicionista, quaes os beneficios que dclla advieram a 
essa terra, que para cá o mandou, e, então, em consciencia, se aperce
berá de que os louros colhidos por S. Ex. na luta, teem sido tantos, 

tantos, que quasi mal deixam respirar o amor pela terra que aqui re
presenÜt; mal deixam apparecer onde está o verdadeiro patriotismo! 
Nessas condições, S. Ex., que appellou para Deus no final do seu 
1' uscurso ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Porque sou muito religioso, 
V. Ex. o sabe. 

O SR.. MoNTEIRO DE SouzA: - . . . peça-lhe tambem que lhe .. 
illumine a consciencia, para mostrar a injustiça de seus actos, para 
que elle lhe incuta o verdadeiro sentimento do dever humano. Peça 
S. Ex. lhe mostre Deus que de todas as paixôe·s, .de todas as vaidades 

nada fica valendo ao homem na vida, mas, acima de tudo; subsistem '· 
algumas das cousas eternas e immutaveis que ' sempre serviram · de guia 
á humanidade. Dentre ellas sobresahe · este ' sentimento, que sobrevive ·· 
ao tempo e ás cousas: a Justiça. ( M1.áto. bem; muito bem ·, Oi · orador ~ 

é 'cumprimentado'.) 
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SESSÃO DE 4 DE SETElVIBRO (1919) 

O Sr. Antoni·o Nogue-ira: - A Camara, e V. Ex., Sr. 
Presidente, relevarão a minha presença na tribuna. Só a contragosto 
a ella compareço. Não disponho mais do ardor combativo em outras 
lides manifestado, nem a tribuna tem para mim encantos de qualquer 

especie. 

E a prova está em que tenho ouvido, silenciosamente, as objurga
torias levantadas contra a política e a administração do Estado, que 
represento; silencio, que não deve continuar por mais tempo para que 
se não diga que não é possível oppôr argumentos ás a·ccusações feitas, 
aqui e fóra daqui, contra o Governador e o Governo do Amazonas. 

A minha oração de hoje, Sr. Presidente, não comporta nem exordio, 
nem peroração. V ou fazer uma simples narração, a mais succinta que 
fôr possível; e, como comecei a minha vida de estudante cursando es
colas, onde as sicencias mathematicas eram a base principal da instru
cção, nella ministrada, não usarei de phraseados, para me basear sómente 
nos algarismos. 

O meu honrado collega de representação, Sr. Ephigenio de Salles, 
no seu ultimo discurso proferido nesta Casa, declarou que o actual Go
vernador do Amazonas, tendo substituído ao Dr. J onathas Pedrosa, 
encontrara uma situação desbravada, pela operação do funding, que 
havia sido feita de maneira a permittir que S. Ex. gozasse os quatro 
annos de seu governo sem se preoccupar com pagamentos no exterior. 
E disse mais que não se aproveitando dessa situação, alcançada á mercê 
dos a c tos do seu a:ntecessor, "o novo Governo não cumpriu uma só das 
clausulas do contracto do funding." 

E' uma affirmação positiva, categorica, que não admitte outra in
terpretação sinão a que póde ser fornecida pelo conjuiJ.cto d~s palavras . 
que constituem o trecho. 

O actual Governador do Amazonas, Sr. Presidente, assumiu o Go
verno no dia 1 de Janeiro de 1917 . O relato rio do Inspector do The-

. souro affirma que se achava em deposito, na · "Caixa geral", a impor
tancia de 9 :768$783 e que havia documentos de divida~ préviamente 
reconhecidas na- importancia de 1.862:209$498, todas attinentes ao exer
cício de 1916 e que não tinham sido pagas pela administração. Quer 
dizer, portanto, que, no exercício de 1916, cuja receita arrecadada foi 



de lÓ. 714:256$249, sendo a despeza paga d:; J3. 526:633$882, aprovei· 
tando-se o excesso de 4. 620.000 francos, depositados na Société M"ar
seillaise, em Paris, para cobrir o deficit da desp eza sobre a receita! 
além çlo gasto de 13 mil e tantos contos, superior á arreca-dação, ficára 

par a seu successor pagar . a quantia de 1 , 862 :209$498. 
No primeiro anno orçarnentarío da a-ctual administração do Ama

zonas foram arrecadados ll. 015 :7 54$689, e despendidos réis 
11.528 :324$481, e o relatorio do I nspector do Thesouro nos diz que esse 

exces~o - proYeiu: 

"Na Assombléa Legisla ti v a: de publicação -de a c tas ; 
Na Saude Pubiica: de despeza com o custeio da Colonia 

de Leprosos ; 

N a Justi ça Publiw : de pagamentos a supplentes de juizes 
municipaes, em virtude da reÍorma · judiciar-ia do Estado; 

Na Fazenda Publica : em virtude de ter havido reforma· 
na H.epa rtíção do Thesouro e nas es tações d e :urecadaç~o; 

N:1 Segurança Publica: de despeza com a Casa de De
tenção; 

Na Força Policial: de despeza com fardamentos com as 
praças de pret; 

Na Instrucção Publica : de despcza com as escolas prima" 
rias e aluguel de salas p ara as escolas ; 

Na Divida Publica: de despeza com o pagamento de 
exercícios findo s." 

A despeito da cnse economica, que já se esboçav<:, ele maneira 
assustadora, naquelle Estado, conseguiu o G overnador, di z-nos o Telato
rio do Inspector do Thtsouro, "pagar quasi toda a n~sE~ despeza do 

anno passado e boa parte de -dividas e compromissos de administrações 
anteriores." . 

E justamente, como uma respost~ _á injustiça que o illustre Sr . 
E phigenio de Salles teri:J. de fazer mais tarde, o reb.tori0 affirma que 

~e restabeleceu no Thesouro a moralidade nos pagamentos, que foram 
sempre effectuados aos propri;s credores' ou. a seú~ legítimos procurado

res, sem preferencias de qualquer natureza, e abolidos1 por prejudiciaes 
aos creditas da administração, os pag::n:i1entos de cessões de dividag. 
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Por declaração tão formal em documento publico fi u ' evidente que 

as accusações feitas por meu aontagonista não se pod!lrn referir ao actual 

período administrativo. 
:Mantendo em dia o pagamento ao fun-ccionalismo no transcurso 

do anno de 1917, ainda poude o Thesouro liquidar dividas de exercícios 

findos na importancia de 2. 860 :000$000, entre cujas parcell as encontro 

as seguintes: . 

Prestações do funding. 
Letras da JYI arsei!laise. 

567:000$000 
707:000$000 

Como, pois, garantir que até hoje, e durante toda a :tdministr:tção 

do Governador Bacellar, nem uma só clausula -do funding foi cumprida'? 
Satisfazendo todos os compromissos do Estado, a administração 

attendeu ainda á$ solicitações do Governo Federal para auxiliar o ser

viço de levantamento de coordenadas em varios pontos, pondo . em con

dições de servir nessa commissão o aviso que se destina á fi scalização 
no interior. 

Para concertal-o, despendeu o Thesouro, ainda por conta elo exer

cício de 1917, a quantia de 111 :388$000. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Por essa quamia poderia ter 

adquirido o Amazonas uma floti lha ele quatro ou cmco navios, n:1quella 
occasião. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Accentuavam-se, cada vez mais, 
as difficuldad-es economicas do Estado, e, para mostrar isso a V. Ex. 

e aos honrados collegas que me honram com sua attenção, bastará que 
cu leia este quadro, que é impressionante: 

"No mez de Janeiro de 1914, sulcaram as ~~guas do Ama
zonas, em demanda de 1\1-anáos, para conduzir suas exportaçõe;; 
aos mercados consumidores, os seguintes navios: 

.JANEIRO DE 1914: 

Christopher, a 3, de Nova-York. 
U cayale, a 11, 'de. Liverpool. 

Rio Grande, a 12, de Hamburgo . 

.~' 
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!vfancc, a 14, de Liverpool. · 
Javary, a 17, de Nova York. 
B enedit, a 22, de Buenos Aires. 
Antony, a 26, de Liverpool. 
Denis, a 30, de Liverpool. 

JANEIRO DE 1918: 

Sergipe, a 12, .de Nova York. 
Vindiggen, a 19, de Nova York. 

FEVEREIRO DE 1914: 

U cayale, a 2, de Iquitos . 
R io Pardo, a 4, de Hamburgo . 
Stephen, a 4, de Nova Y ork. 
Aidan, a 10, de Liverpool. 
J avary, a 12, de Iquitos. 
Valencia, a 21, de Hamburgo . 
Cuthbert, a 23, de Buenos Aires. 
Hilary, a 25, de Liverpool . 

FEVEREIRO DE 1918: 

Nenhum. 

MARÇO DE 1914: 

Christopher, a 5, de Nova York. 
PanCJ·as, a 12, de Liverpool. 
Huyana, a 12, de Liverpool. 
Justin, a 16, .de Liverpool. 
Gregory, a 18, de Nova York. 
Rio Grande, a 29, de Hamburgo . 
Francisc, a 22, de Buenos Aires. 
Hildenbrcmd, a 24, de Liverpool . 

" .I " • 



M.ARÇO DE 1918: 

T ela, a 4, de Nova Y ork. 

ABRIL DE 1914: 

Denis, a 6, de L iverpool . 

Lanfranc, a 7, de Liverpool . 

1-Iuyana, a 7, de Iquitos. 

R io Pardo1 a 7, de Ihrnburgo. 

G?·egor·y, a 13, de Iquitos . 

Aidan, a 20, -de Cardiff. 

1Yianco, a 21, de Live rpool . 

.Antony, a 21, cL~ Live7poo!. 

Dunstan, a 28, de Buenos AHes. 

Valencia , a 29, de H:unlmrgo . 

Ora, Sr. Presidente, toda ~' gente sabe que o E stad o do Amazonas 

vive quasi exclusivamente de u m unico producto de exportação. 

Pergunto, pois: u :na administração que via entrar um exercício, 

hltando-lhe o el e;:nento essencial, que era o transporte para sahida 

dessa mercadoria, poderia arrecadar quantia sufficiente para manter os 

~nt~~ugos que vinha tendo de 8.dministração anteriores e os seus proprios 

narmelle exercício'? Ninguem dirá que sim. 

• O SR. E P H!GENIO ~E SAJ.I.ES : ~ Mas V . Ex. não diz á Cama r:1 

como se fazia essa exportação. 

Eram em pequenos naYios, que transportavam a burracha para o 

Pará, e no Pará nunca faltaram navios pan\ a transportar para o ex

te rior. 

O SR. A N T ON IO NoGUEIRA (dú·igindo-se ao Sr·. Dyonisio Bentes) : 
--- Pergurito ao nobre Deputado si houve ou não falta de transporte'? 

O SR. D YON I SIO B ENTES : - Houve grande falta de tonelagem, 

ranto no Amazonas, como no Pará. 

O SR. E PHIGENIO DE SAI,LES : - !VIas havia sempre meio de sahida 
pelo Pará. 

O SR. ANTONIO N OGUEil'.A: -- Ora, Sr. Presidente, a obrigação 

do Governa-dor era procurar p()r todos os meios · salvar a situação do 
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Estado, e parece a ·toda gente que não é absolutamente descabido que 

clle fo sse bater ás portas da União, não para lhe supplicar que lhe 
dés~e dinheiro ·com que ab~urotasse a sua caixa geral, para dissipar, 

p:u:l gastar a seu bel talante, ma~ para que viesse em soccorro da pro• 
clúcção do Estado, socéorro a qúe o Governo era obrigado, tanto niais 
que o Congresso Nacional, pela lei n. 3.316, de 16 .de Agosto, mandava 
amparar e fomentar a producç:J.o naóonal e "pelo modo que fosse 
mais conveniente, com as garantias e fiscalisação necessarias, fazendo 
cel~b.rar, para tal fim, os :iccôrdos que julgasse acertado a essas opera
(;ões de credito, inclusive emissão de papel-moeda até cincoenta mil 
contos." 

Pois bem : o governador do Amazonas dirigiu-se varias vezes ao 
elo Pará; a Associar;1i.o Commercial · do Amazonas .dirigiu-se á Associa
ção Commercial do Paní, a representação do Amazonas foi solicitá em 

attender a esse pedido do Estado, e muitas vez~s tonferen·ciou com o 
lwnrado Presidente da Republica e cóm o honrado .!VIinistro da Fa
zendn., solicitando que, em virtude claqúella lei, que era uma lei nacio· 
nal, pois tanto podia proteger o café de S. Paulo como a borracha do 
1\.mazonas, mandasse, o que seria razoavel, comprar a borracha a .preço 
mínimo, a armazenasse, e depois, quando o preço subisse, a vendesse aos 
consumidores, pois· o Banco do Brasil, que devia ser 0 intermediaria 

d<t transacc;ão, viri:.t auferir lucros fabulosos. 
o SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Aliás, o Governo Ft'deral fez essa 

compra, na importancia de 16 mil contos. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Os nossos rogos foram instantes e 

só depois de muito tempo o Governo entrou na praça, comprando a 

3$900. 

O SR. EPHIGENIO DE SM.LES : - A 4$100 tambem. 

O SR. ANTONIO N oou EIRA : - A 3$900. O Sr. Antonio Carlos, 
honrado :Ministro ·da Fazend:r, então, nas exposições que tem feito á 
Camara, alinha sempre, entre os algarismos, a despeza d~ 17 mil contos 
como amparo á borracha, mas não discrimina se este amparo foi á 
borracha do Acre, ou á elo Pará, ou elo Amazon;1s. Affirmo á Camara 

que a maior parte foi á borracha do Acre, que pertence á União. 

Ora, Sr. Presidente, os algarismos faliam mais que quaesquer pa

bvr;~~ que quizesse pronunciar perantr: a Camara, J:hst3 eu diga que 



,.,~ 134 ~· 

a arrecadação em· ·1917 · foi de 11.015' :754$689, e, em 1918, 
6.570:000$000; 

Diga-me agora · a Camara, que conhece a organização administra· 
tiva dos Estados,. onde os funccionarios publicas adquirem a vitalicie

dade, logo que são nomeados, onde os serviços não podem ser suspensos 

de mom<:nto, por falta de dinheiro no Thesouro, si é possivel govemar 
um Estado, sentindo este decrescimo de. arrec-adação de um anno para 
outro'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Hei de provar que estas cifras 

não são verdadeiras. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Arrecadação, em 1917, de 11 mil 
contos, e, em 1918, de 6.570:000$000! 

E', portanto, · um facto incontestavel : em 1917, quando a despeza 

orçada se equilibrava mais ou menos com a despeza dfectuada, não 
houve clamor de especie alguma no Amazonas; em 1918, com esse de

crescimo na arrecadação, não era possÍvel a.o Governo manter em dia 
os compromissos, não só quanto ao func-cional.ismo, como em relação aos 
credores internos e externos. 

Não conhecendo perfeitamente a situação do Thesouro , o Superior 
Tribunal .de Justiça do Estado julgou, talvez, que a falta de pagamento 
de seus venc~mentos era acto proposital do Governador; e dahi a atti

tude assumida por esse Tribunal, pedindo aos poderes da Republica 
a intervenção no Amazonas, por essa circumstancia ~specialissima, do 
não pagamento dos vencimentos, hypothese de que a Constituição de 
24 de Fevereiro ·em absoluto não cogitou, e que nã.o enquadrou em 
qualquer dos numeras do art. 6". 

O SR. EPHIGENIO DE SALI.Es: - O Tribunal é composto de ho
mens eminentes, talentosos, . e que naturalmente acompanham a vida 

do Estado. De ce rto, quando f izeram o seu processo, quando pediram 
a intervenção, estavam acompanhando o movimento das rendas, c não 
iriam tomar tal attitude, por motivo que at~ lhes deixa ria mal. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Com~rometto-me a demonstrar 
á Camara, antes de terminar o meu discurso, que a atti•ude do Tribu
nal, hoje, é bem differente da daquelle momento. 

Como não qui:zessemos, nem eu, nem os meus honrados amigos e 
companheiros de bancada, discutir essa questão do Amazonas, porque 
,- - é i'1 verdade -·- casos tae!> j á desinteressam ;í ÇarrrFa, o no~so "si" 
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lencio deu Jogar a que o honrado antagonista, que me aparteia de in

stante a instante, e a quem deixei sempre proferir seus longos discur

sos, sem interrupções, para não haver quebra de seu raciocínio, entrasse 

a asseverar outras cousas, natU'falmente em bôa fé, a~sombrando-me, 

wtretanto, com essas affirmações, porque dahi se deduziria -- ou que 

não da vamos, como S. Ex . da v a, interesse algum aos magnos pro

blemas do Estado, qual o da successão governamental, ou eramos tão 

nullos, sem prestigio ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não apoiado; nunca tive tal 

intuito. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - ... que n.os conservavamos indif

fercntes ante a solução de casos dessa natureza. 

O honrado Deputado - disse, não pela primeira, S("gunda ou ter

n :ml, mas pela decima ou decima. quinta vez, no seu ultimo discurso: 

"A' frente do Governo do Amazonas está um cidadão 

que tenho repetido por diversas vezes e o paiz inteiro o sab~, 

foi alli collocado com o apoio exclusivo de minha influencia, 

unicamente pela minha intervenção ." 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES: - E V. Ex. se na capaz de provar 

c' centraria disto'? 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Quando se cogitou do problema 

da successão no Am.azonas, tivemos a noticia de que o Governador 

Pedrosa resolvera fa zer seu substituto o então chefe de Policia. Mo

tivos diversos, que não vêm a pello relembrar, influíram no animo dos 

representantes do Estado de modo R que fosse vetada essa indicação. 

Achavamos -que não era licito a um Governador a imp.osição de 

quem devesse substituil-o, nem semelhante processo político podia en

contrar apoio no regimen republicano. De mais, o indicado não inspi

rava a confiança necessaria ao estabeleoimento da harmonia no seto 

da familia amazonense. 

Afastado esse primeiro nome, outros se succederam ininterrupta

mente, lançados a jacto continuo, por meio de telegrammas diarios. 

Não houve no Amazonas quem se não julE{assç em çqndições de bem 
~overn ;t r o E~ ta do , 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- Só os nossos dous nomes não 

forain lembrados. 
O SR. ANTONIO · NoGuEiRA: - Creio que fomos, de f ac to, os um

cós exclui dos. 

Vetadas todas essas interessantes indicações, chegou fina.lmentc a 

snggestão do nome do actual Governador, a quem nem eu, n(~m o Sr. 

Ivionteiro de Souza, nem V . Ex., (dirigindo -se ao Sr. E jJhigenio de 

Salles), conhecíamos pessoalmente. 

Sobre as suas qualidades para o cargo nada podíamos di?,er; contl"a 

qualquer procedimento anterior, não havia causa alguma a allegar. 
Sabíamos apenas que S. Ex. tinha sido superintendente em· urr1 

dos municípios do interior e Deputado á Assembléa Legislativa do 

Estado, onde occup:ua o lagar de Vice-Presidente. 

Uma vez que ao nome do Sr. Alcantara Bacellar a representação 

federal não oppunha argumentos de recusa, o illustre leailer da hu.io

ria, naqudla occásião, o meu presado ;tmigo Sr. Antonio Carlos, teve 

a gentileza de convidar-nos par~, uma: conferenci?. em sua casa, afim 

de dar soluç:>.o ao problema, que a nós, tão directamentc i.nteressava. 

S. Ex. morava então na travessa JVIarquez do Paraná. Pcrdôe a 
C amara a mi.riuciosidade da narr;ltiva. A conferencia realizou-se no di~. 

13 de Junho de 1916, data que conservei de memoria, porqnc n~ll.a se 
festeja o santo da minha devoção. 

Ao chegar á casa deste presado amigo e chefe, encontret p, porque 

fui um dos retardatarios, os Srs. Urbano dos Santos, Vice-Presidente 

da Republica, Senador B~rnardo Monteiro, Senador Antonio Azeredo, 

Senador Lopes Gonçalv.~s, Deputados lVIonteiro de Souza e Agàpíto 
Pereira, nosso saudoso. collega. O honrado Deputado, Sr. Ephigeúio 

de Salles, creio que estava em Bel! o !-;Tor·izonte . 

O SR. EPHIGENIO DE S AL L ES : - E' exacto. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: O Sr. Senador Silver [n N ery 
achava-se em lVIanáos. 

E:xpoz o Dr. Antonio Carlos o motivo da. reunião, dizendo-nos ·que, 
não tendo havido até aquclle momento uma causa para retirar das co
gitações o nome do Sr. Alcantara Bacellar, · queria .. que, perante a re

presentação do Estado e os proceres da Hepublica, all:i presentes, fi
:~asse naquella reunião assentado si este nome servia on nfío aos intel'e ~ 
ses da administração do Amazonas. 
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Repetimos o que h a vi amos dito: i1ada tinhamos a oppôr ao nonre 

do Sr. Alcantara Bacell ar; eu não o conhec ia pessoalmente e ·o Sr. 

;vionteiro ·de Souza disse qüe · tambem não o conhec ia : . O Sr. Agapito 

Pereira declarou que o conhecia e podia affirmar que ao s uas quali

.d:1des montes e intell ectuaes eram sufficientes garantias p ara o desem

penho dó ·rnandato . 

O SR. EPHIGENIO D E S.-\LLES: - V. Ex. poderá ·repetir o que 

disse nessa occasiio '? 

O que se passou está cscripto pelo Sr . Agapito Pereira; V. E x . 
affirmou que acceita.va ta l indicação por ser um ultimrdum. 

O SR. ANTONIO N OGUFIR.-\ : -·· Um ultimatum , qua ndo e ramos 

convidado c. para uma reunião desta ordem ! 

O SR. EPHIGEN ro DE SALLES: -- V. Ex. não prt>tes tou · contra 

cose artigo , que transcrevi em discur so meu. 

O SR. A::-<TONIO NOGU E IRA: - Um ultimatum! Qua ndo . pode riam 

perfeitamen te fazer a r;~ união . sem o nosso comparecimento, e escolher 

o Sr. Alca nta r a Bacellar, di spcnsandn a nos[; a audiencü, si quizc ssem 

faze r imposição'?! Se ria . poss,i v e! que nos canvidassem par a nos I udi

hriar, quando anteriormente nos tinham ouv ido semp re. e bastava a 

opposição que forma ssem os para que o candidato nflo figurasse m ~tis 

nas cogita(;ões '? Não, não era possível . 

Nessa reunião fi cou ;tssentad;t a eleit;ão do Sr. Al c 111tara lh
n·lbr 

.fi. vf', portanto, a Cama ra que não foi excl u sivamc:lt.c, unicamcnv 

j) M intnvcnção do honrado D eputado, que esta eleição se cffec~uou. 

O SR. EPH.lGEN IO DE S,\LLES: ·· - Foi em conseqm:ncia de comhi

na.ções minhas, de cGnve ~·s a s que tiv e com o então leader Sr. Antonio 

Carlos, que ficou assentada tsta reuniiio , á qua l niío compa reci, tendo 

passado telegram.ma ao Sr. Senador B ernardo JV[onteiru para m e re

presenta r e a cceitar o nome do Sr. B :tce ll u . O nobre D eputado p or 

Afinas, S r. H.:-t ul Si conhece perfeitamen te todas as demarcltes occorri

c!as na. occa s i ~w e poderá dize r se a . urn :t palavra rninln:. sómente, em 

se ntido contra rio, teria ou não sacrificado essa cand i da t· t~r:l'? 

O SR . . HA UI. Si, : -· E~ verdade . 

o SR. A NTONrÓ NoGU EIRi\: - Uma vez que v·. Ex . narra os 

far to s por ess:t fórma , transformando esses .leaden da lle'l'ahl i(:;1 em 
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bonecos, por traz dos quaes, V. Ex. estivesse com os cordeis a me· 
xel-os ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: Não ouvi bem ü que V. Ex. 
acaba de dizer. 

O SR. ANTONIO Noau.ErRA: - Repito: Uma vez que o nobre 

Deputado narra o facto por essa fórma, transformando esses illustres 

homens publicos em fantoches que resolveram essas cousas nessa reunião 
solemne, movidos pelos cordeis que S. Ex. tinha em mãos; uma vez 
que V . Ex., affirma isto, vou além e declaro bem alto, para que a 

Cam.ara ouça bem, que o Sr . Antonio Carlos teve a gentileza de dizer 

que si o telegramma do Sr . Silve rio N ery impugnasse a indicação do 
Sr. Alcantara Bacellar, ella sahiria das cogitações politicas. Onde, 

pois, a verdade'? 
O SR. EPHIGENIO D.E SALLES: - V. Ex. quer obrigar o Sr. An

tonio Carlos a fallar '? 
O S.R. ANTOl\IO Noau EIRA: -- Sou obrigado a essas declarações 

p<tra que se verifique que os directores da política agiram no momento 
com · plena conscicncia , sem obediencia a moveis occulto~, e prestando 

a.o Sr. Silverio Nery, chefe de prestigio reconhecido, a justiça de ouvir

lhe a sensata e desinteressada opinião. 
O SR. EPHIGENIO SALLES: - Consultaram a todos os representan

l~s do Estado. V. Ex . vae me obrigar a reeditar o ,11 tigo do nosso 
coll ega Sr. Agapito Pereira, o qual relatou o · que ahi se passara. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Os que citei estão todos vrvos, cx
cepção justamente do Sr. Agapito Pereira. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Quando pronunciei o meu di s

curso aqui, no tocante a esse assumpto, o Sr . Agapito P ereira era vt v o, 
t V. Ex. não protestou. 

O SR. ANTO:NIO NoGUEIRA: Eleito e empossadc), governou o 
Sr . Al cantara Bacellar durante o anno de 1917, sem opposição de 
qualquer especie, e, tendo o Thesouro arrecadado quantia sufficicnte 
ás despezas orçamentarias, o funccionalismo foi pago em dia e os crc
don~s externos attendidos em suas prestações. 

Em 1918 teve logar a eleição para representantes federaes. Che
gou ao nosso conhecimento a noticia de que o Governador se empe
nhava em substituir, si não toda, ao menos parte da representação. 
Amigos de ultima. hora, que se aggregam facilmente a rodos os govn-
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nos, p1dteavam a investidura. Fossem boatos ou verdadt, nunca cogi

tei do assumpto .. Não telegraphei, não escrevi, não s.:>licitei. Cortei 

mesmo a minha correspondencia com o Governador par::: deixal-o mais 

á vontade. E só reatei-a, depois de reconhecido Deputado. 

Pois bem, Sr. Presidente, os i Ilustres directores da politica na

cional, que assistimm á reunião em casa do Sr. Antonio Carlos e que 

conheciam o modo pelo qual a representação do Amazonas se conduziu 

no momento da escolha do Governador do Estado, entenderam que seria 

injusta a attitude que vizasse a substituição da bancada, no todo ou em 

parte, e ::~giram no sentido de ser feita a reeleição geral. 

O Sr. BaceJlar, de accôrclo com o directorio do partido no E stado, 

promette~ a reeleição pl.eitead::~. 
Ora, Sr. Presidente . o Estado do Amazonas, dan.dc, quatro Depu

tados, o partido só podia apresentar no manifesto tres nomes . Pelo 

processo, que todos o~ meus collcgas conhecem, do rodízio, princip:Ü

mente nos E stados onde não ha oppo·sição arregimentada, era facil 

eleger o quarto candidato. · Ficou para o rodízio o meu honrado collega 

Sr. Ephigenio de Salles . Pleiteou a eleição por fóra, avulso, exclusi

v<tm.ente avulso, o Sr . Dorval Porto .. 

O SR. EPHIGENIO nE SALLES: - Não; eu tambem fui candidato 

avulso. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - ... que. eleito, derrotou o nosso 

pranteado colleg:t Sr. /\gapito Perei ra. V. Ex. foi candidato avulso; 

não ~ntrou na chapa, mas no rodizio da chapa governamental. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não apoiado. 

E' que V. Ex. nã.o sabe que até á ultima hora, o Sr. Alcantara 

Bacellar escreveu a um. dos proceres da política nacional que, perma

neceria no seu proposito de não contribuir para a minha eleição e 

inclu·s:í.o . do m~u nome em chapa, o que realmente se verificou. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Posso a.ffirmar i Camara, cam 

inteiro con-hecimento, (]Ue o Sr. Ancantara BaceHar procuro·u cumprir 

" que promettera aos proceres que com elle trataram desta questão. 
Estão vivos todos elles, e creio, por informações que me deram, que 

quem. mais se co rrespondeu com S. Ex. o Sr . Bacella r a esse propo

sito, foi o nosso eminente amigo, hoje figura saliente no Senado da 

Repuhlica, o Sr. .Alvaro de Carvalho. S. Ex. bem pó de ·dizer si de 

facto o Sr. Alcantara Ba ctllar cumprht ou nflo R promessa que fi7era 
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de . reeleger os qüatrü, promessa que falhou apenas quanto ao Sr . :\ga· 

pito Pereira, porque o Sr. D onral P orto furou · a chap,t, derrot:mclo-o . 

Cor iia1~ as co u.s~ts serenamente, qu;;.ndü se approxil'naram a.s cl t;i

c;ões estad uaes . 

Nao f ui ouvido sobre a constituição da chapa de Deputados i 
Assembléa Legislativa do Es~ado. A mim pa~·ecia ser nma prova de 

c!efcrencia ?.. audi~ncia cb represent:tção federal na confe,~çii.o da chapa. 

N ?to m'a quiú r:un dar.· Pacicncia . 

A minha preoccupação principal era apenas <l de saber si a chapa 

ap resen tada no Estado pelo partido a que eu pertencia, con templava 

nomes capazes de constituir uma assembléa que viesse servir os interes

ses do Estado, defendend o-lhe ?.. autonomia, procurando crear ·para clle 

nrwas fontes de riquezas e retiral-o, em summa, da situação afflict iva 

em que s:: encontr;wa. Ora, dos nomes enviados verifiquei que, de 

fa cto, não h~via motivo para me insurgir contra qualquer dellcs .. Devo 

<lssignalar á Camara, notei mesmo que havia certa elevação do .nivel 

intcllectual da assembléa nova sobre a anterior. 

O SR. E PHIGENIO DE SAI.J.ES: -- E' que a anterior era toch adver

sa ria do nobre Deputado . 

O SR. ANTONIO NGGUEIRA: - · O meu honrado cu.llega não sen

tindo como sinto, julgou est;t desconside rac;ão maior ::1.i .nda do que eu 

<l julguei e resolveu rompe r com o Governo do E stado. Parece-me qu e 

foi este o motivo princip«l do aLrsta.mento do apc>io que <> honrado col 

lega dava ao Governador. 

O SR. EPHIGENIO DE SM.LES : Foi a sua dcs:lt.tenção, para com 

toda a representação amazonense, no Congresso Federa!, pois r.ramos 

mem bros do Partido H.epühlic2no que o escolhemos candidato á gover

n;~.n:;a, quando é certo, não t inha elle signific:Jçãb ne!) hurna no Es tadq. 

O nobre Deputado mesmo, segundo confessou, nem o conhecia de vist;1. 

O SR . . A~noNro NOGUEIRA : - Organizada a chapa pelo directorio 

do partido na Capital do Arnazonas, o illustre Deputado, que se afas

tara desse pai·tido, organizou por seu turno uma chapa completa de 

outros trinta Deputados. Appell:o para a Camara: En. p ossivel, de

pois de apresentada a chapa para a eleição, ji nas vesper?..s do pleito .. . 

O SR. EPHIGENIO DE SAI.LES : .... _ F';llta vam ainda t rinta dias. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - ... que um partido que se compõe 

tl-:o elem r ntos q1w se des :~gregaram da fac<;ii.o que apoiava o Governador, 



141 

con~egmsse a eleição de 30 Deputados não dando ao partido du Go

verno nem um só'? 
O SR. EPHIGiiNIO DE SALLES: Não apoindo, todo:o os elementos 

vaiiosos àa opposiçfw colligarmn e iOrg<m.lzaram mna 1chapa; eram 

homens de real prestigio h a vendo entre elles dous ex-G·uvernadores do 

Estado que tambem faziam parte dessa · chapa. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - E' crivel, Sr. Presidente, que um 
partido organizado ·um mez antes da eleição fizesse trÍ!lta Deputados, 

ni'to permittinclo que o Governador fizesse um só'? 

Absolutamente. Todo o mundo verifica isto e o nobre Deputado, 

que tem 'Sido t~tO habil em outr;;.s cousa.s, não foi nesta; devia ao me

nos deixar na chapa ;tlgumas vagas para o partido do Governador. 

A eleição na Capital .correu sem o menor incidente e das m esas 

deitoracs fizeram parte diversos candidatos da chapa organizada pelo 

nobre collega. Assignaram as :1ctas e pRssaram recibo c!os boletins ela 

derrota infringida na Capital. 

Kem podia deixar de ser ;;ssim . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Os boletins são falsifi ca dos . 

Tenho os resultados e delles darei conhecimento á Camara, em occa

sião opportuna. 

O SR. ANTO:i':IO NoGuEIRA: - P,u:t mostrar a \". Ex., Sr. Pre
:; iclente, de como se tiram corrsequenci:~.s falsas de fa ct o~ Yerdacleiros, 

informo a V. Ex. que ouvi no Supremo Tribunal o advogado qu e 

defendeu o habeas-corjms elos suppostos Deputados amazonenses, affir

m«r que :t maioria no E stado er2, do p:utido da opposiçiio, pelo fa cto 

de terem a~ mesas cleitoraes, constituiàas na capital, membros, em 

maioria, desse partido. 

O SR. EPHIGEXIO DE SALLES: - D:t mawna não; da un2.rllm l 

dade. 

O SR. Ax-roxio NoGuEIRA: 

o SR. EPHIGEXIO DE SALLES : 

um só supplente de mesa rio. 

o SR. ANTONIO NOGUEIRA: 

O nobre advogado declarou . .. 

O Governo não conseguiu fazer 

que, pelo hcto das mesas 

el.citoracs da Capital serem compostas de oppos icionist as, o Governo 

não tinha gente para vota r, esquecido de que est:..s mesas foram es::e~ 

lhidas pelo Conselho Mün icipal que, no momen to das e!eirões, por um 

YOtO, um voto occasional, fez a maioria. o que $. Ex . devia affirmar 
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era tsso e mais que ape:tar da maioria pertencer ao partido do nobre 

Deputado, todos os seus candidatos foram derrotados nas urnas. 
O SR. EPHIGENJO DE SALLES: - Não apoiado. FoLun todos legi

timamente eleitos. 
O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Quanto ao interior, os jornaes que 

apoiavam esse novo partido nunca publicaram os resultados. 
Diziam apenas: chegam do interior noticias d:1. nossa victoria ; 

cada vez mais uesce o numero de votos ,dos nossos candidatos; mas 

onde se effectuou a eleição e o numero desses voi:os nunca disseram. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O resultado final foi publicado 

por todos os jornaes da. capital, dando ganho de causa á chapa do 

partido U niào Republicana Amazonense. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Partido organizadt> nas vesperas 

da eleição, não podia concorrer com successo ao pleito .estadual, nem 
podia dispôr ele elementos · para exigir representa.çã'o na Convenção, 

que escolheu o actual Presidente da Republica. 

Uma vez que o meu antagonista fôra eleito pelos mesmos eleitores 

que para esta Casa mandara;m a mim e ao Sr. Nlonteiro ele Souza, 

.) seu affastamento do partido que suffragara os nos·sos nomes não po

dia permittir a representação obtida. Fóra desta Capital, aconselhei 

o protesto em tempo, receioso justamente de que · essas habeis inicia

tivas do aclversa rio vie&sern a servir de prova do valor partidario de 
sua aggremiação política . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - - Protesto que nãu seria tomado 

~m consideração, porque a representação era legal e justa. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Não julgaram que eu tivesse ra

zão. E o argumento que me foi apresentado para não insistir em tal 

protesto, foi o de que a representação do nosso antagoni·st9. votava tarn
bem no nome do Sr. Epitacio Pessôa. 

O SR. EPHIGENlO DE SALLES: - Foi 11m meio ele convicção habil, 

ta l vez. A verdade, porém, é que sabiam que o protesto não tinha fun
damento porque o partido existia e existe. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA: - Ora, Sr. Presidente, estas causas 

que estou contando coincidem com a mudança de orientac;ão da Agencia 
:\.mericana, essa belliss ima empreza commer.cial ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Reputada em preza jornalística 
de informações . 



i43 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - . . . á qual, o l mpar·ciaL e o 

Correio da A1anhã fecharam as suas columnas, pela falt·1 de confiança 

dessas informações. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Hoje é que V. Ex. ataca a 
Agencia Americana, porque não serve aos interesses do seu partido. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Em 1917, anno que já citei, a 

arrecadação era ma1s ou menos igual á receita do Estado, e naquella 
época o representante dessa agencia era por signal officia l de · gabinete 
do Governador; mas, em 1918, quando a arrecadação passou a ser de 

seis mil e tantos contos e a despeza de 12 mil contos, esse representante 
L: a Agencia Americana pa•ssou a ser um nosso ad versaria. . . São se

gredos . . . 

E essa gente, Sr. Presidente, pre ta-se a transcrevtr telegrammas 
dessa especie: 'c:o Governador está esperando o emprestimo de lS mil 

contos e já contractou a construcção de um jardim por 1. 500 cm:ttos . " 

E, entretanto, o que houve foi isto: Abriu-se um credito de 1 :500S 
para incrementar o serv iço do horto florestal, onde se estudam as ma

deiras para exportação, meio de crear nova fonte de receita do Es

tado. Mil e quinhentos contos, affirmava-se, quando na verdade s:: 

trata da quantia de 1 :500$000. 

Para que o Estado não tivesse o auxilio da União, affirmavam 

que a borracha estava sendo vendida a 5$, quando ainda e~se pro· 

dueto não havia attingido o preço de 4$000. A Associação Commercia l 

v1u-se na necessidade de desmentir o embuste, e a Agencia continuou 

~~ sua ingloria tarefa. 

"Maués" é um nome que muito se parece com " .Manáos". O ]orna: 
do Commercio, publicou um telegramma dando noticia de um con

flicto entre políticos, em Maués. 

Poi.s bem: um jornal da tarde, muito ligado ao nobre Deputadu, 

declara: "Em Manáos já se morre nas ruas por causa dos 15 mil constos'', 

Dous vapores sahiram ultimamente de . Manáos, levando bor

racha, castanhas e outros productos. A Agencia Americana mandou 

dizer: "Sahiram os navws taes e quaes, deixando ao Thesouro 1.900 

e tantos contos". 

Imagine V. Ex. : que o imposto da borracha é de 10 %, para qu<e 
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essts na v ws deixassem no Thesou r o 1.900 contos, que ctrga ;~ao sen~\ 

nccessaria! 1 • •• (Riso). 
Informo :'t Camara que a ca rga desses navios deixou ao Thesouru 

J 60 :000$000. 

Desta especie são todos os telegrammas. 

Diga-me a Camara, em consc1encw: são processos norrnaééS, esse~, 

de uma opposição '? Não são. 

Apezar do honrado Deputado ter vencido nas urnas, ter feito os 

30 Deputados, quandq se approxHnou a époc<t do reconhecimento, 

S. Ex. procurou (informam-me) segundo tclegramma de 1:1, publi

c:ado nos jornaes, conseguir um accôrdo,. por intennedio dos p rocero 

da política central, pedindo-lhes que ainda uma vez interviessem nu 

meu Estado, para solicitar elo Goyernador que nesse reconh,~cim en:c ; 

de 'DepUtados, incl uisse lO nomes de amigos de S. Ex . . . 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ·- Não é vcdade. oE L~·tos n~t<J 

occorre.ram assim. Eu os explicarei opportunamcnt<. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA : - Não estuu as,,everaudo, suúo r•> 

laumdo, que me chegou aos ouvidos semelha>"1te cousa e que ·J Gover" 

n:tdor respondera que era tmpossivel, lJois esse accôrdo só poderia se;· 

feito antes da eleição; porque, depois desta, impossivd sena nrar lO 
Deputados eleitos, para reconhecer outros não eleitos . 

O SR. EPHIGEN 10 DE SALLES: -- N à o foi isso (lu e se d eu ; depo~:; 

explic:ueí em meu discurso; nessa parte me estendeH"Í mais. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA: - A' vista da rf'cusa desse au:ôrctc,, 

dizi:t"Se~ a opposÍçiio resolveu fazer a duplicata ... 

O SR. EPHIGEKIO DE SALLES: - A dupi icat<1 foi feita em palacio. 

O SR. ANTo:Kro NoGUEIRA: ~ . . . como o demonstrou o mec 

honra do collega, Sr. NT onteiro de Souza, em eJ,haustivo discurso. Nã:.1 

preciso mais me occupar de semelhante assumpto. 

lvi;ts um dos cavallos dt batalha da argurnentação do meu ·illustre 

~;nt:agonista .é' quç o Superior Tribunal do Estado pediu já a inter

venção da T.Jnião . para pô1' cobro. ao.s desmar,dos do Governo do Ariu .. 

zonas, que lht; não pagava os vencimento o., que malbaratava os di" 

nheiros publicos em creditos que não eram explicados. Isso em 1918. 

Depois, fomm publicados a mensagrm elo Governador e o ba 

J..nço d(J Thesouro sob1.·e esse anno orçamentario. E é bem de vêr que 



-145 

as explicações. só podiam ser dadas por mew dessas pe~as publica;, 

porque o Governador não podia tomar em consideração as accusaçõe< 

que lhe faziam os jornaes extremados, onde a critica não apontava facto.3, 

mas insultava homens; devia responder em documentos publi..:os, esme

rilhando por completo a situação financeira do Thesouro. 

Pois bem; uma vez publicado aquelle balancete, uma vez expli· 

cada a situação apavorante das finanças do Amazonas, cessou a oppJ · 

sição do Tribunal; os poderes entraram na melhor das harmonias . E 

quereis a prova, Srs. Deputados'? 

Vou dal-a como terminação ao meu discurso: 

"Jornal do Commerczo, 24 de Julho de 1919. - T ek

gramma ao Dr. Epitacio Pessôa. - Manáos, 22. - Poderes 

constitucionaes amazonenses, momento V. Ex. vae assum1: 

supremo posto magistratura nacional, agradecem eminente p"t· 

· tricio haver incluído em seu patriotico prograrnma admini,;

trativo, medidas protectoras Norte, ficando assim estt: Estacin 

sob amparo seus esclarecidos propositos asseguradores inde

clinavel desenvolvimento econom1co financeiro Amazonas. 

Saudações. - Alcantara Bacellar, Governador. - EJtevão dr: 

Sá, Presidente Tribunal . de Justiça. - Alfredo JVIatta, Prc· 

sidente Assembléa Legislativa." 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Isso nada prova; o~ poderes ~!0-

tavam brigados c se juntaram sómente para esse fim. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA: - H a aqui muitos membros da ba·l

cada de Pernambuco que conhecem a austeridade e a integridade Jo 

Sr. Estevão de Sá .. . 

O SR. TuRIANO CAMPELLO : - E' verdade ; dou testemunho. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - . . . e todos sabem que S. Ex., quç 

foi um dos signatarios do pedido de intervenção, não teria dado a su,< 

assignatura a esse telegramma - ainda que solicitada - si, de facto, 

não houvesse verificado que a situação financeira do Estado era a m:ic.1 

causa que fazia com que o Governador não effectuasse os pagamento~ 

na época em que foram reclamados. E mais ainda: a sua assignatur~, 

alli é uma prova evidete, concludente, logica de que no E stado do 
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Amazonas não ha dualidade de assembléas; porque S .. Ex., que é um 

magistrado de integridade reconhecida, que teve attrictos com o Gc·· 

vernador e pediu, até, a intervenção no Estado, não emprestaria a sua 

assignatura a esse telegramma, si tivesse a certeza de que no Estadü 

outra assembléa funccionava. 
Não, Sr. Presidente, é preciso acabar com esse systema de faze;· 

opposições pelo simples gosto de a fazer ... 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Não apoiado; a minha opposição 

eu a faço em beneficio do Estado, que precisa ser moralmente saneado. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - . . . e por ter havido interesse:, 

offendidos. E' preciso que a Camara saiba que, si o Governador não 

é um desses espíritos brilhantemente esclarecidos de que os povos andarr-. 

á procura para guial-os na senda do progresso, em todo o caso é um 

hümem de intelligencia clara, integro, é um homem que procura, ~m 

todos os momentos, cumprir o seu dever, governar o Estado sem per

seguir a quem quer que seja, na melhor atmosphera de paz; atmo~ .. 

phera que de lá se transporta para o Rio de Janeiro como pesada, rle 

lutas incandescentes, de meetings que não se fazem, sinão por me~o 

dos telegrammas da Agencia Americana, que em 1917, repito, data em 

que a receita era mais ou . menos equivalente á despeza, tinha como 

correspondente em Manáos o official de gabinete do Governador e qu·c 

em 1918, quando as rendas do Estado não subiram a mais de 6.000 :000*:, 
mudou de correspodente ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Então acha V. Ex. que a Agencia 

Americana foi comprada por mim, que não possuo um vintem '? 
Toda a imprensa carioca está ao meu lado: acha tambem V. Ex 

que eu a comprei'? 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - A imprensa carioca é por feitio 

proprio da imprensa, sempre opposicionista. E V. Ex. aproveita essa 

circumstancia, além de outras, para tirar partido em seu proveito. Em 

piii;neiro lagar, o honrado Deputado não tem culpa de ser bonit::J . 

(Riso.) Depois, é S. Ex. padrinho de batismo de uns, de duello, J~ 

outros, membro da Associação de imprensa .. . 

O SR. W ALDO MIRO DE lVlAGALHÃES: - Isto é uma inJUStiÇa qu~ 

V. Ex. está faze~do aos jornalista s. Eu creio que os jornalistas não 

se deixam arrastar por essas circumstancias. 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Apoiado. 

O SR. ANTONio NoGUEIRA: - Si toda geme fali a mal do Am;.~.

zonas, sem estudar-lhe as cousas e os homens , si o nobre Deputado, ·;e

presentante do Estado, traz para a tribuna essas accusações, não e p :tra 

admirar que a imprensa, por sua natureza amiga da opposição, bord:l 

commentarios injustos sobre os actos da administraçao. 

Se eu fosse pedir a defesa ·do governo do Amazonas, em face .:te 

documentos, nada conseguiria. A defesa não se ria publicada. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E' que a causa não é boa. 

0 SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Não é questão de causa boa ou má. 

E a prova está em que acabo de demonstrar que a causa é perfeita

mente defensavel. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - V. Ex. poz á prova apena~ "' 

sua intelligenc ia. Poderia tambem com intelligencia e habilidade es· 

crever a defesa para os jornaes. 

O SR. ANTONIO NoGUEIRA: - Obrigado pela intelligencia qut 

V. Ex. me concede; más perderia o meu tempo, porque não seria pu· 

blicado. 

Lastimo, Sr. Presidente, que a influencia do meu honrado am:.· 

· gonista, que póde chegar ao ponto de só por effeito della se decidt.·· 

da escolha de Governador do Estado, não se dirija de preferencia para 

os altos interesses do Amazonas, da terra que S. Ex. representa nest:J. 

Casa, e que tem o direito de esperar do seu talento outro se rviço, qu~ 

nào este de demolir, demolir e demolir. (Muito bem; muito bem. O 
oTadoT é cumpTimentado.) 

SESSÃO DE 2 DE OUTUBRO 

O Sr. Ephigenio de Salles: - Sr. Presidente, eu vinha fa 

zendo um estudo comparativo no discurso que an!'e-hontem proferi., 

entre a palavra official do Governador do Amazonas dirigida á. su,1 

Assembléa, os relatorios do inspector do T hesouro do Estado e as leis 

orçamentarias, quando V. Ex. chamou a minha attenção para a hora 

do expediente, a qual estava quasi a expirar. 
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Depois de ligeiras considerações, interrompi a analyse que des

envolvia, para proseguir agora. 
Na mensagem apresentada pelo Governador 'do Estado, em I O 

de Julho do corrente anno, ao tratar da situação financeira, declara 

S. Ex. que a receita, orçada, pela lei n. 942, de 23 de Outubro de 1917, 
para o exercício de 1918, era de 10.312:000$; a arrecadação, poréin, 

realizada, foi sómente de 6.577 :125$855, como se encontra á pag. 248 
do documento a que me refiro. 

Entretanto, Sr. Presidente, como salientei em aparte ao discur.so 

proferido pelo meu nobre companheiro de representação, Sr. Antonio 

Nogueira, essa cifra não representava a expressão da verdade; e c o 

proprio Governador quem, em sua mensagem, á pag. 254, vem, em 

auxilio da minha asserção, mostrar que a arrecadação do Estado nao 

foi de seis mil e tantos contos e sim de 7.820:145$134, porquanto, 

allega S. Ex., a despeza paga importou em 7.820:145$134. 
Como, Sr. Presidente, como, Srs. Deputados, poderia o l!,staao 

ter effectuado o pagamento de taes despezas, sem o compett:nte nu-
meraria'? ;, 

Si tivesse sido a arrecadação, como disse antes, á pag. 248 da 

mensagem, de 6.500 e tantos contos, como poderia ter pago 7.800 e 

tantos contos'?! 

O SR. CosTA REGO : - Não pagou em apolices ·~ 

O SR. EPHIGENio DE SALLES : - Não senhor; em moeda corrente; 

o pagamento em apolices está completamente abolido no Amazonas, 

pois l á essa especie de papel se acha inteiramente desvalorizada, porqu~, 

apezar de figurar em todas as leis de orçamento verba muito elevadr, 

para pagamento dos respectivos coupons, a verdade é que só foram 

pagos juros correspondentes ao primeiro semestre, havendo, portanto, 

um atrazo, na solução de 12 semestres, ou seja de cerca de tres mil 

contos de juros. 

Aqui tenho, para mostrar que a arrecadação não foi áquella cifr:: 

e sim cifra muito superior, o seguinte documento: ". _. No primeiro 

semestre deste anno a arrecadação foi de 3.960 :867$22Y'. 
E' isto o que consta do Diario Official de 4 de Outubro de 1918. 
Em Agosto a arrecadação foi de 718:515$510, segundo se lê n::. 

Imprensa, de 18 de Outubro, tambem de 191~. 
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Em Outubro a arrecadação foi de 983 :113$559, conforme ~e vê tio 

Diario Official de 15 de Janeiro de 1919. 

Em Novembro, foi de 854:705$684, segundo se deprehende cia 

Imprensa, jornal do partido do Governador, de 1 de Fevereiro de 1919. 

Calculando que a renda nos tres mezes que faltam pdra com

pletar o anno sej a a média da arrecadação indicada, ou 2.139 :066$657. 

temos um total de 8.656 :278$635. Addicionando a esta importancb 

a arrecadação effectuada pelas estações da Capital e do interior, na 

período de Janeiro a Março de 1919, renda de 1918, calculada em 

cerca de 300 :000$, a somma será de nove mil contos approxim.adamente. 

Para onde se escoaria essa importancia, si os funcciona rios con· 

templados no orçamento fi caram em atrazo em 1918, est:mdo agora 

seus vencirnent·os atrazados a ser pagos com a renda de 1919 '? Attingi!l 

a 1.304 :5'90$184 a contribuição para o emprestimo externo, não re· 

cebendo, entretanto, o credor um real dessa cifra. 

Esta é que é a expressão da verdade, corroborada, aliás, pela .lf· 
firmativa do Governador, conforme já l i, dizendo anteriormente qu~ 

havia o Thesouro sómente arrecadado 6.000 e tantos contos ., esque

cendo-se de que affirmára antes que pagou cerca de 8.000 ~ tantos 

contos, quantia inf erior, como demonstrei, á que de facto arrecadou. 

Mostrei, no meu anterior discurso, que eram incluid::ts nas pr~

visões orçamentarias as verbas destinadas ao pagamento dos juros da> 

apolices da divida interna e dos coupons do funding negociados com ;' 

Compahia Marseillaise. 

O SR. OscAR SoARES : - Esse funding quando se vence' · 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Esse funding se vencerá em J a

neiro de 1920, época em que -o Thesouro não terá dinheiro para fazer 

face ao pagamento, porque o Sr. Bacellar limpará os cofres estadu:::.es. 

Para o pagamento de juros, a verba orçamentaria, em todos os exer

cícios consignada, é de tres mil e tantos contos, que j ámais forarr. pagos. 

Quer dizer: tres mil e tantos contos deverão ser descontados dessas 

despezas, que não são feitas, mas que são pr·evistas na lei do orvJ.mento. 

O SR. OsCAR SoARES: - Então todos os annos o orçamento elo 

Amazonas consigna verba para pagamento dos juros dos emprestimn·:; 

e dá-se a essa verba applicação diversa~ 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Consigna, todos os annos ; todos 

os annos a arrecadação se faz, mas os juros não se pagan1. 

O SR. LUIZ DoMINGUES: - E o dinheiro'? 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O dinheiro é distribuído entre os 

apaniguados elo Governador, consome-se em despezas de outra natureza, 

sem proveito algum para o Estado. 

Fica por consequencia, destruída com as cifras officiaes a affir

mativa do Governador, citado nesta tribuna pelo meu nobre collega 

de representação, o talentoso D~putado Antonio Nogueira, :que,; só 

pelo brilho de sua palavra, poderia de momento conseguir suspender 

qualquer juizo menos favoravel com respeito á administração ama

zonense. 
O SR. PALMEIRA RrPPER: - Mas elle foi muito gentil co:u V. Ex. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E eu faço agora outro tanto a 

S. Ex., a quem, penso, não estou faltando com as regras de c a valhei

rismo. Acho gue o meu collega é basta11te talentoso, e a prova disso 

deu-a, vindo em apoio de um personagem indefensavel como é o Sr. 

Bacellar. S. Ex. mostrou então que é realmente militar. 

O SR. Lurz DoMrNGUES: - Pela bravura! 

O SR. PALMEIRA RrPPER : - Isso, da pa r te delle, não é nada; da 

parte do nobre · orador é que é de admirar, pelo ataque. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E studado, como f tcou ·este pont•J 

dos discursos dos meus prezados companheiros óe representar; ã.o, Sn. 
:Monteiro de Souza e Antonio Nogueira, passarei a outra parte, isto é, 

a que se refere á organização da chapa de Deputados á Assembléa 
Estadual. 

O Sr. Deputado Antonio Nogueira estranhou que fosse opposta 

á chapa official outra organizada um mez sómente antes da eleição. 

:Mas S. Ex. não quiz citar nomes, estabelecer um con1 ronto <:ntre o~ 

candidatos de uma e de outra lista; sabia o meu· illusL ·e collcga que, 

si o fi zesse, teria eu argumento maximo .para proclamar a nossa vi

ctoria completa nas urnas no dia l5 ele Novembro passado. 

A simples enunciação elos nomes dos. nossos corre\ligionario'5 e 

amigos, constantes da chapa da União Republicana Amazonem:e, bast·1 

para trazer á Cama ra a convicção de que fomos, não poderiam os deixar 

de ser victoriosos. Declinarei esses nomes de políticos prestigiGsos. 
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O Sr. Coronel Antonio Bittencourt, ex-Governador do Estado, 

homem de bastante respei tabilidade e um dos politicos de mais pre>· 

tigio no Estado do Amazonas, é amazonense; Coronel Hildebrando An

tony, Deputado á Assembléa Legislativa do Estado, por mai~ de sei~ 

legislaturas, chefe politico de grande prestigio, ex-membro do Dír.:

ctorio do Partido Republicano Conse rvador, de que era chefe, no Ama· 

zonas, o Sr. Senador Sylverio José N ery; Dr. Vicente Reis, proprit-· 

tario, director e redactor-chefe do Jornal do Commercio, ex-Deputado 

estadual ·em algumas legislaturas ... 

O SR PALMEIRA RrPPER:- Sobre o valor intellectual deste, cl fJõJ 

o meu testemunho pessoal, pois foi meu collega de collegio. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Agradeço muito o aparte do 

nobre Deputado ... é natural da Capital Federal; Dr. Epaminundas de 

Albuquerque, Procurador Fiscal do Thesouro estadual, advogado mui~o 

conhecido em todo o Estado do Amazonas, director, proprietario e re· 

dactor-chefe do jornal diario A Capital, é pernambucano; Dr. Elvw1 

Dantas Cavalcanti, advogado e homem de grande prestigio moral e 

intellectual, é parahybano. 

Coronel Argeu da Costa Ramos, proprietario, director e redactor· 

chefe do· jornal diario A Gazeta da Tarde, é pernambucano; Coronel 

Dr. José Cardoso Ramalho Junior, ex-Governador do Estado, é po· 

litico de grande prestigio, é amazonense; Coronel Dr. Pedro Botelho rh 
Cunha, engenheiro milita r, de grande valor, infelizmente falle-cido ha 

dias, era filho do Amazonas; Coronel Henrique Rubim, ex-secretano 

particular do actual Governador do Estado, intendente da Capital, j or

na lista de grande brilho e com vastíssima tradição, em todo o Estado. 

de homem talentoso e operoso, é piauhyense; Dr. João Alfredo Je Men

donça, actualmente redactor-secretario da Folha do Norte, no Pará, 

jornalista de escól, é maranhense ... 

O SR. PALMEIRA RrPPER: -- Toda a imprensa de Manias, então~ 

(Apoiados.) 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Pelo menos é uma chapa de in

tellectuaes. 

Continúo: Dr. Joaquim Gondim, redactor do Jornal do Commerciu, 
de ~Ianáos , é cearense ; I) r. Leopoldo N ery da Fonseca, sapitãc de en· 

genheiros militar, filho de A.m a~~ona( ex-Deputado eríl duas O'!! tre'? 
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legislaturas no Estado, e moço de tão vasto talento e reconheci,lo valo: 

que ainda agora lhe foi confiada pelo Governo em · o · Estado que re

presenta o nobre Deputado, cuj os apartes tanto me honram, uma co11>·· 

missão technica de grande importancia, qual a de chefe da construcçao 

dos quarteis em Pindamonhangaba ... 

o SR. PALMEIRA RIPPER: - Fico francamente orgulhcw com 

esse facto. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - ... Dr. Carlos Eugenio Chauvin, 

fluminense, advogado nos auditorias do Amazonas, velho jornalista, de 

notavel elevação intellectual, e bastante conhecido nos meios politicos 

do Estado; Dr. Bernardino Adauto de Paiva, que os dignos represen· 

tantes do Pará devem muito bem saber quem é, pois foi bastante ligad:J 

á política cio honrado Governador de seu Estado, sendo ainda um do,; 

melhores causídicos do fôro de Manáos, possuindo real merecimento, 

independencia de caracter . . . 

Os SRs. SouzA CASTRO e DioNISIO BENTES: - Apoiado. 

O SR. EPHIGENio DE SALLES: - . . . e até avultada fortuna, o 

que muito vale nestas questões de política; professor Coriolano Du : 

rand, um dos amazonenses mais distinctos, um dos intellectuaes de 

maior brilho, que residem naquella terra e que mourejam na imprens·t 

diaria . . . 

O SR. PALMEIRA RIPPER: - V. Ex. foi habíl nessa escolha: nada · 

deixou para o partido do Governo, do que havia de bom. . . Meus 

para bens! 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Não fui eu : foram os meus cur· 

religionar!os. 

Prosigo na enumeração: 

Dr. Ajuricaba Martins de Menezes, advogado e engenheii o, ama

zonense, joven de invejavel talento, a todos os títulos merecedor da in

vestidura; primeiro-tenente Dr. Joaquom Vidal Pessoa, tambem am;t· 

zonense, engenheiro militar, residente em l\1anáos, em cuja guarniçãc, 

serve; Coronel José da Costa Crespo, commerciante importantíssimo n é1 

município onde o Dr. Allcantam Bacellar f oi pela primeira vez buscar 

uma pequena fortuna, a qual não sei a quanto poderá montar hoje, mas 

que foi iniciada pela protecção desse illustre compatricio nosso, em 

cuja m;io bemfazeja o mesmo Sr. Bacellar tambem escarrou: Coronel 
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Manoel Antonio Garcia, chefe de incontestavel prestigio no município 

de Silva, ex-Deputado estadual, talvez em dez legislaturas, e com uma 

grande influencia no Amazonas; Coronel Joaquim de Barros Alencar, 

advogado provisionado, crefe do Executivo, influencia legitima no mu
nicípio de Codajá, exJDeputado em differentes legislaturas do Estado; 

Coronel Bernardo de Azevedo· da Silva Ramos, outro amazonense, • 

cujo nome, pronunciado, apenas serve para enaltecer o Estado, dado 
o seu saber, probidade e exemplar procedimento, quer como pae· d<: 
família, quer como cidadão; Dr. Satyro Vieira Marinho, tambem amá

zonense, ex-secretario do Estado em mais de uma administração, en
genheiro e advogado, ex-Deputado em diversas legislaturas, homem, 
por consequencia, de tradições alli; Dr. Jayme Pereira, amazonense, 

medico distinctissimo, filho de nosso saudoso collega, desembargador 

Agapito Pereira, tendo igualmente tradições prestigiosas no Estado ; 
Coronel Francisco Laurentino do Bomfim, talvez o mais illustre .chef:: 

político no interior, do município de S. Felippe, tendo nascido no Ceará, 
seguido para o Amazonas ha muitos annos alli fixado residencia, exer
cido a advocacia, constituído família e feito parte varias vezes · da 
Assem bléa; Coronel José Mendes Filho, amazonense, commerciante , 
conhecido pela sua bondade, pelos seus esforços, muito trabalhador r 
geralmente estimado em todo o Amazonas: Dr. Mario Sarmento de Sá, 
ad ogado, filho do Estado, ex-Deputado em differentes legish!turas e 
Presidente da Assembléa; Dr. Francisco Gomes Mal v eira, cearense, 
advogado nos auditorias de Manáos, chefe de prestigio no município 
de Labrea, onde tem parentes poderosissimos ... 

O SR. Lurz DoMINGUES: - V. Ex. está fazendo o recenceamento 
da gente mais illustre do Amazonas ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALL:ES: - E' a chapa do Partido União 
Republicana Amazonense, e, porque foi 'assim constituída, em trinta 
dias conseguiu ser victoriosa em todo o Estado. 

Prosigo: 

Dr. Alexandre de Carvalho Leal, amazonense, filho do ex-Gover
nador do Estado, homem conhecido em todo o paiz ; Dr. Domingo~ 
Theophilo de Carvalho Leal; Dr. Adalberto Pedreira, engenheiro ·cotn
petentissimo da municipalidade de M anáos, filho do Amaz.onas, de 

família illustre, ex-representante do Estado em · algumas legislaturas ; 
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Dr. Maximino de Miranda Corrêa, que VV. EEx. muito bem conhecem, 

proprietario e redactor-chefe do Irnparcial, diario que se publica em 

Manáos, industrial que tem fabricas com pessoal tal vez superior a 200 

operarias, dentro daquella capital, homem de grande valor moral e 

prestigio, trabalhador probo ... 

O SR. PALMEIRA RrPPER: - Endósso as declarações de V. l.x. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - ... Coronel Pedro de Alcantara 

Freire, muito conhecido da bancada do Maranhão, filho daquella terr .1., 
cidadão illustre que foi para o Amazonas e pelos seus meritos e talentoa 

se impoz á administração de então, sendo escolhido para secretario do 

Interior, durante um quatriennio. 

E' esta a chapa ... 

O SR. PALMEIRA RrPPER: - E foi toda eleita'! 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Toda. 

O SR. PALMEIRA RrPPER: - E o Governo não elegeu um só 

DeputaJo'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - São estes os trinta Deputad·J~ 

eleitos. 

Ha 20 apresentados pela Colligação da Imprensa e 10 por inter· 

medio de uma associação intitulada Liga Amazonense, compOsta ilc 
filhos do Amazonas ·e de outros Estados, que residam no Amazona3 

ha mais . de 10 annos. 

Os candidatos do Governo não representam .tradições; todos o~ 

elementos de valor estavam prestigiando esta chapa. Quatro jornae$ 

diarios defenderam essa chapa. 

O SR. Lurz DoMINGUES: - Essa chapa é do Estado; dnrotal-a 

seria derrotar o Estado. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Diz V. Ex. muito bem: a chapa 

é do Estado: derrotai-a seria derrotar o Estado. 

Essa chapa é composta de 18 cidadãos, filhos do Amazonas, sendo 

12 naturaes de outros Estados. A outra chapa, entretanto, si bem qu·: 

nella se encontrem homens de reconhecido valor ... 

·O SR. Lurz Do MINGUES: - Não é capaz de se comparar com a 

outra. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - todavia, não tem um nome 

com as tradições dos que compõem a chapa que apresentamos. Devo 
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accentuar que, na chapa do Governo, só existem sete amazonenses e 

23 filhos de outros Estados. 

V e em VV. E Ex. que mesmo por este lado as sympathias se de· 

veriam voltaT para a nossa chapa. 
O SR. JoÃo ELYSio: - Por ahi se vê que a nota predL•rrimante 

na política do Amazonas é de ser a matona de seus representantes pru

venientes de outros Estados. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Eis porque, Sr. Presidente, con · 

seguiu sahir victoriosa a chapa do meu pa rtido, que, depois de se orga· 

fitzar com os ·elementos da Colligação da Imprensa e da Liga Ama

zonense, tomou a denominação de União Republicana Amazonense, da 
qual sou o mais modesto servidor. 

O SR. PALMEIRA RrPPER:- Modestia, porque V. Ex. é o chefe de 

mais brilho e prestigio. (Apoiados geraes.) 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não quero continuar em ma1s 

affinnativas acerca desse facto. Creio que basta a citação de nome por 

nome dos candidatos do nosso partido, para provar á evidenci:1 que as 

noticias para aqui transmittidas, os documentos que foram exhibidos 

no Supremo Tribunal, eram verdadeiros e attestavam '1. victoria que a 

opposição alcançou sobre o Governo. 

O Sr. Deputado Monteiro de Souza, meu illustre amigo . .. 

O SR. PALMEIRA RIPPER:- Mas esse partido foi que elegeu V. Ex. 

O SR. JOSÉ GONÇAI.VES : -· Em todo o .caso a exposição do nobre 

Deputado vem patentear este facto: qne essa victoria da opinião publica 

tem concorrido para a regeneraçã.o do espírito republicano no Awazona.,, 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Apoiado. 

O SR. PALMEIRA RrPPER: - Felicito muito a V. Ex. pelo exemplo 

qu~ o Norte deu a todo o Brasil. 

O SR. Lurz DoMINGUES: Foi essa opposição que elegeu o Go-

vernador e, portanto, deve ter bastante força para ser v1ctoriosa nes:;e 

pleito ultimo. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O Sr. Deputado Monteiro ]c 

Souza fez referencias, simples referencias, a boletini:i. Trago aqui com· 

migo, e não publicarei para não abusar do espaço do Diario O fficial, 
mas trago para o exame de cad;t um dos Srs. · Deputados, os boletin~ 
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de todas ·as secções que funccionaram na Capital, com os resultados, • 

firmas reconhecidas, assignados pelas respectivas mesas, etc. 

Estão aqui, (mostrando). 
O SR. JosÉ GONÇALVES: - Para mim ha um facto de maior im· 

portancia, que, segundo ouvi dizer, é a existencia de duas Constituições 

no Amazonas. Não é verdade'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Ha, de facto, um julgad:.; do Su- . 

premo Tribunal, dizendo que a Constituição, que está em vigor, não 

é a que devia estar, sendo, por isso, nulla ... 
O SR. Lurz DoMINGUES : - Esse facto é que põe fóra da Fe .. 

deração o Estado do Amazonas, porque nenhum Estado póde ter na 

Federação duas Constituições. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: - Mas esse facto do Supremo Tribunal 

não é isolado. Portanto, desde muito tempo, esse Estado está fóra 'd:1 
Federaçào, sendo indispensavel a intervença ... 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Apoiado. E' indispensavel a ln· 

tervençao, para que se restabeleçam os pnnClpros ::onstituicionaes, n·J 

Amazonas. 

Aqui estão, Sr. Presidente, os boletins dos municípios do interio!, 

em que se verifica a victoria completa obtida pela nossa chapa, e todo< 

elles com firmas reconhecidas. (Mostra.) 
O illustre Deputado Antonio Nogueira, fallando a respeito da 

escolha do Sr. Bacellar (já estou cançado de proclamar, de publica! 

como foi entabolada a negociação da successão do Sr. Pedrosa) disse 

que estava autorizado pelo nosso prezado collega, o distincto reprt·· 
sentante de J\llinas Geraes, Sr. Antonio Carlos, a declarar que, si '• 

Sr. Senador Silverio Nery tivesse opposto o menor obstaculo, á escolha 
do Sr Bacellar, deixaria este de ser escolhido. Acredito que o nobrr 

Deputado por Minas, que então dirigia a política nacional, o tivesse 
declarado, não sómente ao meu nobre collega, mas a todos os outros, 

políticos de prestigio no Estado, porque, habil como é, S. E.x. queria 

com isso dizer precisava do apoio unanime dos representantes do E..;
tado, para essa indicação. 

Entretanto, o Sr. Senador Silve rio N ery permaneceu em )\1anáos, 

alheio a todas as negociações, collocando-se afastado~ talvez, até propu· 
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sitadamente, porque, apezar de seu adversario, reconheço, no Sr. Sil· 
v e rio N ery, qualidades de político habilíssimo. 

Respondendo, porém, a esta affirmativa de S. Ex., referi-me, 

então, a uma publicação do saudoso Sr. Agapito Pereira, a respeito .Jo 
que occorreu na tal reunião, da qual sahiu victoriosa a candidnura d, ; 

Sr. Alcantara Bacellar. 

O nobre Deputado esquecia-se de que eu tinha no meu discuroo 

de rompimento com o Sr. Bacellar, transcripto a publicação feita pelo 

Sr. Agapito Pereira, ainda em vida, sobre o que se passára nessa 

rnemoravel reunião, em casa do meu presado amigo Sr. Antonio Carlo:;. 

Vou ler as palavras do honrado Deputado Sr. Antonio Nogueira, 

constantes da alludida publicação: 

'
1 UMA EXPLICAÇÃO SERODIA 

Sob este titulo, recebemos para publicar, do nosso dls

tincto amigo o illustre Deputado Agapito Pe;eira, o artigo 

gue abaixo se lê e que é um real retruque ás especulações que 

fizeram em redor de seu nome os eternos aventureiros P'-•• 
liticos. 

Ao obsequio de um amigo, assignante da Gazeia da 

Tarde, dessa capital, devo o conhecimento de uma carta que 

áquelle conhecido vespertino dirigiu uma anonymo, pro

testando contra o ataque sordido e traiçoeiro que ao honrado 
3r. Dr. Pedro Bacellar, envolve a affirmativa feita pelo 

Jornal do BTasil de que eu declarara haver o digno Gover· 

nador eleito do Amazonas construido um palacete em Hu

maytá simplesmente com as economias do seu subsidiú. 
O desconhecido amigo do Sr. Dr. Bacellar protesta contra 

o que, com razão, classifica de suprema infamia, e, ao mesmo 

tempo, affirma que a perfídia do político anonymo, servin

do-se do nome do Deputado Agapito, que é amigo particula1 

e correligionario do Dr. Racellar, não attingirá a este cidadã,) .. 

que é notoriamente um homem honesto. 

Tem inteira razão o amigo ignoto do futuro aàminb. 

trador do Estado. 



Eu jámais affirmei, nem poderia fazel-o, que o palacet·~ 
do Sr. Dr. Bacellar fôra construido com dinheiros do subsidio 

de superintendente. Quando, em Março de 1909, cheguei á 

cidade de Humaytá, já ahi encontrei o paLacete a que se. re

fere o JornaL do Brasil, e ainda não concluído, apezar de já 
ocupado pelo seu proprietario, que só em 1910 foi eleito su
perintendente do município. 

Agora, o que o JornaL do B1·asiL não sabe, e eu apru

veito a opportunidade para tornar publico. é que, mesmo com 

as economias do subsidio, o Dr. Bacellar, até fins de 1912, 

quando deixei a ddade de Humaytá, ainda não tinha podido 

terminar as obras do seu palacete. 

Corno é possível e natural mesmo que a quem quer qu'~ 

sej;, pareça estranhavel surgir o meu nome nessa historia, 

devo confessar lealmente que, de facto, fui eu, talvez o pri

meiro a referir-se, nesta Capital, onde o nome do Dr. Bacella~ 

era então pouco conhecido, ao predio que o digno facultativt) 

construiu em Humaytá. Fil-o em casa do mLu distmctü amig• .. 

Dr. Antonio Carlos e em presença dos Srs. Senadores Ber

nardo Monteiro, Antonio Azeredo e Lopes Gonçalves e dos 

Srs. Deputados M onteiro de Souza e Antonio Nogueira. 

E:>tavamos. i'ennidos, ~o-. convÍtl do primeiru daquelle~ po· 

liticos, para tomar conhecimento da indicação que dos nomes 

dos Srs. Drs. Pedro Bacellar, Adriano Jorge e Fulgencia 

Vidal, havia sido feita e da escolha por quem o podia faze~ 

primeiro para o alto cargo de Governador do Amazonas. 

Exposto o assumpto e interpellado sobre aquell::l escolha, 

declarei que acceitava, sem reservas, o nome de Bacellar, a 

quem conhecera como medico de grande clientella no Rio Ma

deira e depois como administrador do município onde residia ; 

que o julgava nas condições necessarias a um bom governo, 

dados o seu <tmor ao tra~alho e a sua competencia para a 

administração e principalmente a sua dedicação á terra do.; 

seus filhos, do que prova, empregando nella o fruto dos seus 

labores de profissional, e o que na minha opinião tinha sido 

1 
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um erro, po1s enterrara em uma casa um capital que ma•.;, 

vantaJosamente poderia ser collocado. 
Ouvidos em seguida os demais membros da representaçã.) 

amazonense, declarou o Sr. Senador Lopes Gonçalves que 
nada tinha com o assumpto, visto como era inàiffen:nte qu : 

fosse governador o Sr. Bacellar ou qualquer outro correli

gionario do Sr. Pedrosa, que todos lhe não mereciam coa

fiança: affirmou o Sr. Deputado Monteiro de Souza que nada 

tinha a oppôr á decisão tomada pelos proceres da política na

cional. 

E sahimos da casa do Dr. Antonio Carlos. No dia :;e

guinte, ou no immediato, publicava o Jornal do Brasil, orgl•J 

em que pontifica 0 meu amigo Sr. Eduardo Simões Ferreira, 

cuja dedicação ao Sr. Senador Silverio Nery é geralmente 

sabida, a nota que mereceu o protesto do anonymo affeiçoadn 

do Sr. Dr. Alcantara Bacellar, e contra a qual tambem não 

protestei opportunamente porque nem me sobra tempo nem 
disponho de dinheiro para rebater todas as invencionices e 

ballelas a que, por minha conta, teem dado publicidade os 

jornaes desta Capital, suggestionados quer por adversario:;, 

quer mesmo por correligionarios. 

A explicação que ahi fica é, sem duvida alguma, um tan:o 

serodia, mas necessaria, desde que houve quem, com boa ou 

má intenção, acudisse em defesa do nome honrado de um 

amigo meu, contra quem eu j ámais poderia articula r accusa .. 

ções ou sus_peitas, porque fui sempre com elle solidario e dis3o 
temos, um e outro, provas mais que evidentes. 

Rio, 27 de Agosto de 1916. - Agapito Pereira.'' 

Foi por esse modo que a representação do Estado recebeu a indi

cação desse nome, que aliás, eu já disse, varias vezes, como foi feita; 

por meu intermedio e isto porque na occasiã-o era eu o leader, nesta 
Casa, da política então dominante no Estado. 

O SR. Luiz DoMI N GU ES: - Inverteram-se agora, os papeis, por·· 

que V. Ex. é c unico contrario ao Governador, e o Governadvr é con

trario a V. Ex. 
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O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Exactamente ... 

O SR. Lurz DoMINGUES: - Na politica, isso é muito commum. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - ... ficando aLjuelles que não , , 

queiram acceitar na occasião como paes dessa creança, ou melhor desse 

mostrengo. 

O SR. PALMEIRA RrPPER: V. Ex. então é que é o responsavu 

por essa paternida de'? 

O SR. Lurz DolVUNGUES: - Elle já bateu no peito. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Infelizmente, sou o responsavt L 

O SR. JosÉ GONÇALVES : - V. Ex. ainda fez mais: foi quem nol-r; 

apresentou em Minas. 

O SR. E PHIGEN IO DE SALLES: - O nobre Deputado, Sr. .t>,·[onteirr, 

de Souza, a um aparte meu, em que au asseverava existirem no Estad:J 

testa de ferro, ou antes - existir o tal cargo de jJortuguez, que fot 

restabelecido pelo Sr. Bacellar. . . Portuguez, no Amazonas, não é qua-

lificativo patrio, é cargo. 

O SR. CA:tvULLO PRATES: - E quaes as funcções '? 

O SR. EPI-nGENIO DE SALLES: -- - Testa de ferro do Governador. 

O SR. PALMEIRA HrPPER: --- Isso deve ser pilheria. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES : --- Não é pilheria; vou declinar 

nomes. 

O SR. CAMILLO PRATES: - E é funccionario que recebe dinheiro 

do Estado'? 

O SR. EPHIGENJO DE SALLES : --- Itach~ . (Risos.) 
Tanto não é qualificativo p at rio, que o Sr. Bacellar tem no exe ·: · 

cicio desse cargo, portuguezes, turcos, italianos, etc., etc. 

São os testas ele ferro do Governador, os compradores de venci 

mentos. Testa de ferro, responsavel, junto á administração arrw.:zonense 

é o portuguez. 

O SR. JoÃo Evlsro: -- Portuguez é então synonymo de agiota. 

O SR. EPHIGEJ><IO DE SALLES: ~- Não senhor; é testa de ferro, é l 

que passa o recibo e racha o dinheiro. 

Ao iniciar sua administração, o Sr. Bacellar trouxe realmtnte lLil 

portuguez, um individuo natural de Portugal, para. exercer junto a 

S. Ex. a dupla funcçã o de continuo e p ortuguez (testa de ferro). 
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Chama-se esse individuo Joaquim Marinho Guímarães, o qual 

hoje tem escriptorio de negocias. 
Este ex-continuo, bem como outros portuguezes que alli existem,. 

entre os quaes o turco Mamede Sereye e os nacionaes Antonio Bezerra 
da Silva e Thomaz Rodrigues, compram vencimentos e fazem outras 

transacções com os pobres funccionarios publicas. 
Declinarei sómente alguns nomes dos funccionarios, victimas do~ 

caes portuguezes ; do contrario, teria eu que citar os nomes de todo o 

funccionalismo do Estado. 
Ha, não só funccioarios , sinão tambem magistrados que estão com 

seus vencimentos atrazados em mais de 60 mezes. 

Vou agora me referir a algumas das taes transacções para sa
tisfazer a curiosidade do meu dilecto amigo, Sr. .Monteiro d:: Souza. 

Elesbão do Nascimento Luz vendeu a Iviachado 5 :000$ pvr 

400$000. 

O SR. CosTA REGo: - Roubaram o homem. (Risos.) 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Alexandre Mendes Filho vendeu 

um atestado de 600 e tantos mil réis por um par de botinas! 

O SR. Luxz DoMINGUES: Subiu tanto assim o preço do cal-

çado no Amazonas '? ! 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - O Mamede vendeu um par de 

botinas por esse avultado preço. Não sei si ao Commissariado já foi 

denunciado este facto. 

O professor aposentado J\1anoel Cavalcanti vendeu quatro conto~ 

de vencimentos com 70 % de abatimento e morreu á fome na Sant.l 

Casa de Misericordia! 

Não preciso, Sr. Presidente, tomar maior tempo á Camara, <.:(

tando outros nomes. Limito-me a estes, _para satisfazer ao meu amigo 

e collega, Sr. Monteiro de Souza. 

O Sr. Bacellar tem demittido promotores, tem demittido juizes ... 
O SR. GoNZAGA MARANHÃo : - Os promotores são demiS6ive:s 

ad nutum. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Os promotores são mantidos eaJ-·· 

quanto bem servirem; mas o juiz não é demissível; é vitalicic. 

Pois bem; o Govemadpr demittiu o Dr . • To~é Emílio Pinheiro, 
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JUIZ de Itaeoatiara, que, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, este 

e mandou reintegrar em suas funcções. 

O SR. PRESIDENTE: - Previno ao nobre Deputado r1ue está esgu

tàda a hora destinada ao expediente. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Sr. Presidente, eu attenderei á 
observação de V. Ex., pedindo, entretarlto, se digne conceder-me, op· 

portunamente, a palavra, para uma explicação pessoal, afim de pré>

seguir nas minhas considerações. (Mui to bem; muito bem. O omdor é 
muito cumprimenttulo .) 

O Sr. Ephigenio de Salles: (para uma explicação pessoal): 
Sr. Presidente, não tom:uei por muito tempo mais a benevola at· 

tenção de V. Ex. e a dos collegas que me dão o prazer de ouvir-me. 
Procedendo á leitura de opiniões de alguns jornaes de a•balizado 

prestigio da imprensa nacional sobre questões de interesse da política 
do Amazonas, farei ligeiros commenta rios, para confirma r o que venho 
dizendo ·sobre os desmandos praticados pelo actual Governador, o Sr. 
Alcantara Bacellar. A revelação ou a simples exposição desses des
mandos, dessas tropelias, basta para que a Commissão de Constituição 
e Justiça emitta pare.cer favoravel sobre o projecto qu ~ tive a honra 
de apresentar ao exame da Camara. 

A intervenção federal naquelle Estado é imprescindivel, afim de 
que se lhe restitua a p az, a ordem, afim de que se restabeleçam os 
preceitos constitucionaes, que são alli constaThtemente violados. 

Habeas-corpus diversos não teem sido cumpridos pelo Poder Exe
cutivo do Estado. Juizes, com direito ao seu a,proveita:nento na ma
gistratura, são postos em disponibilidade em virtude da n:tincção de 
suas comarcas e vêem os seus direitos postergados com a nomeação 
de cidadãos alheios á magistratura, sómente por pertencerem estes á 
cohorte do governo do Sr . Bacellar. Tratei já da elei<;ão dos Depu
tados estaduaes, mas não fiz referencia a um facto de magna impor
tancia. 

O tabellião publico de Manáos, Sr. Coronel Manoel Bernardo da 
Silva Dias, que reconheceu a·s firmas dos documentos eleitoraes, ulte
riormente, pelo facto de haver transmittido para esta Capital um tele
g ramma desmentindo o despacho apocrypho que em seu nome fôra 

_p::~ssado ao Senador Lopes Gonçalves, viu-se como recompensa desse 
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tabellião, pela cir.cumstancia de haver restarbelecido •a verdjide! 1-

exonerado, demittido pelo Governador ! 
O SR. LUIZ DoMINGUES: - E esse tabellião esteve pela exone

ração'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não; recorreu ao Superior Tri

bunal de Justiça do Estado, que lhe concedeu habeas-corpus para se 
manter no seu logar, porque os cargos de justiça, como sabe V. Ex., 

são, por sua natureza, vitalícios. 
O SR. Lurz DoMINGUEs: - São vitalícios, graças a Deus. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Diz V. Ex. muito bem. 

Passemos ao outro assumpto. 
Os nobres Deputados, meus companheiros de bancada, defensores 

do Sr. Bacellar, procuraram provar que no Estado renw a ma1s com

pleta harmonia nos tres poderes. 
Ora, o Legislativo é essa . balburdia que todos esta.nos vendo; na 

realidade, não existe, porque está em funcções uma as·sembléa que não 
é legal, a do Governo; a outra, legaLmente reconhecida., ainda se não 
poude reunir, poryue o Governador- ~ impede por todo~ os meios en

viados; e um terceiro Congresso, manutenido de ha muito tempo por 
habeas-corpus, tambem não póde funccionar pelo mesmo motivo. 

O J udiciario tem reclamado repetidas vezes, vem pedindo, por 
varios fundamentos, a intervenção do Poder Federal, para que seJa 
restabelecida a ordem constitucional no Estado. 

Onde, pois, a harmonia entre esses poderes'? 

Para comproval-a, o digno Deputado pelo Amazonas, Sr. Anto
nio Nogueira, trouxe um recorte do telegramma do J urna! do Com
mercio, subscripto pelos nomes do Governador Bacellar, do honrado 
e integro Desembargador Estevam de Sá, Presidente do Superior Tri
bunal de J u·stiça e do Sr. Dr. Alfredo Augusto da 1\lhtta, Presidente 
da soi-disant Assembléa. 

O SR. LUiz DOMINGUES: - A harmonia, affirma V. Ex . é 
assim como de gatos em sacco, não'? 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: Ainda uma vez, a expressão de 
V. Ex. é absolutamente justa . 

Agora, para contrapôr a esse despacho, no qual se felicitava o 
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honrado Sr. Presidente da Republica, por haver assumido o Governo 

do paiz ... 
O SR. Lmz DoMINGUES: - De ordinario, para essas felicitações 

aos governos que C()!lleçam, todos se dão tréguas. . . E' da nossa po

litica. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - . . . trouxe eu á Camara o tele

gramma transmittido pelo m~smo Desembargador Estevam de Sá, não 
ao Jornal, mas directament~ ao Sr. Presidente da Republica, a 7 do 

mez passado, e onde se lê : 

"Deliberação Tribunal invoco patriotismo V. Ex. re
medio constitucional evitar repres·são Poder J udiciario situa

ção desoladora, atrazo vencimentos todos magistrados desde 
nove a sessenta mezes. - Estevarn de Sá, Presidente do Tri
bunal." 

Diz-se, Sr. Presidente, que aqui se acham alguns illustres homens 
do Amazonas, investidos de mandato ,para se realizar o emprestimo de 
15.000:000$000, cuja autorização nesta Casa votámos nos ultimas dias 

da sessão passada. A tal assembléa pertencente ao grupo do Governa

dor adaptou a lei que vou lêr, para a Camara vêr por onde, certamente, 
se escoarão esses dinheiros. 

A lei monstro é esta: 

"Art, 1,° Fica o Governo do Estado autorizado a con

tractar com o Governo Federal um emprestimo até a quantia 
de quinze mil contos de réis (15. 000 :000$000), nos termos 
do decreto federal n. 3. 650, de 2 de Janeiro deste anno, e 
a estabelecer e convencionar as garantias necessarias. 

Art. 2.0 O emprestimo será applicado ao pagamento de: 
a) juros e amortizações vencidas da divida externa e ven-

cimentos em atrazo dos funccionarios do Estado; 

b) obrigações já devidamente reconhecidas e legalizadas. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

·cimento e execução desta lei pertencer que a cumpram e façam 
cumprir como nella se contém. 
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O Sr. Secretario do Estado a mande imprimir, publicar 

e correr. 
Palacio do Governo em Manáos, 25 de Julho de 1919. 

Dr. Pedro de A !cantara B acellaT. Raymundo Nicolau 

da Silva." 

Si porventura o Sr _ Presidente da Republica praticasse esse des

acertado acto, de mandar entregar 1 S. 000 contos da União ao Sr. AI
cantara Bacellar, tenho a certeza de que a applicação seria deshonesta. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Iriam para os "portuguezes". 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES : - Sal v o si a União exercesse um 

severo contTôle, uma fiscalização directa ... 
O SR. CAMILLO PRATES : - Aliás difficilima, porque a um Go

verno assim tudo é facil, todas as falsificações elle póde fazer. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Vou ler, Sr . Presidente, um ar

tigo do .Jornal do Commercio de Manáos, de 18 de Agosto ultimo, 
que trata desse emprestimo, sob o suggestivo titulo: "Melgueira em 

_ perspectiva . Para que vão servir os 15 mil contos em uma época em 
que o funccionalismo está com fome". 

Eis o artigo : 

"Desde ha dias vem circulando pela cidade, com VISOS 

de verdade, um facto, que está a produzir grande escandalo. 
collocando em muito má posição o Gov-ernador do Estado. 

E' o seguinte: 

Na acção proposta por Santos e companhia, proprietarios 
da empreza Diario de Manáos, incendiado no Governo do 
Dr. Eduardo Ribeiro, reclamaram estes, como indemnização, 
a importancia de cento e vinte e tantos contos de réis, não 
obstante avaliarem o material typographico, moveis, utensí

lios , collecções de jornaes e dinheiro existente no respectivo 
predio, tudo, finalmente, em 35 :000$000. 

N aquell a importancia de cento e vinte e tantos contos 
incluíram os autores juros compostos, capitalizados de seis 

em seis mezes a contar do dia do incendio e lucros cessantes. 

Achando o tribunal do Estado exaggerado o pedido, man
dou, por accórdão seu, que se liquidassem na execução os pre-
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JUIZOS realmente soffridos, declarando expressamente, quanto 
aos juros, que a Fazenda pagaria apenas juros simples, e 

isto mesmo da contestação da lide por deante. 
Iniciada a liquidação foram, material typographico, mo

veis, utensílios, collecções de jornaes, e tudo o mais, inclusive 

1 :000$000 em dinheiro e lucros cessantes, avaliados, com ac
centuado desrespeito aos interesses da Fazenda Publica, em 

206:000$000, avaliação essa, que trazia o vicio manifesto de 
achar-se fóra e muito além do pedido. 

De facto, o pedido, com todos os exaggero<., era de cento 
e vinte e tantos contos, sendo de prejuízos reaes 35 :000$000, 
como deixamos dito acima, e o mais de juros contados a fei
ção dos demandantes e pretendidos lucros cessantes. 

Apezar, porém, do Superior Tribunal repellir formalment:; 

os juros compostos e da sentença da liquidação não lhes fazer 

referencia alguma, o contador do juizo, de ~ntão . contou juroi: 

compostos, em vez de juros simples e fez a capitalização do: 

seis em seis mezes, quando, se capitallzação houvesse, \'m juros 

compostos, essa capitalização teria de ser feita de anno em 

anno. 

Sem examrnar essas cousas, affirma o Sr. Alcantara Ba· 

cellar, em sua mensagem ultima, attingir a alluàida conde

mnação a l.4d. :000$ e acha, por cima disto, ser um alto ne· 

gocio, para o Estado, liquidar essa melgueira por 7SO :000$, 

quando, na realidade, feito as maiores concessões aos autor~:; 

ou reei amantes , a indemnizacão a pagar não chegaria á terç.:t 

parte dessa importacia ! 
Emquanto isto se passa, visando o dec~:mt"-do emprestimu 

de quinze mil contos, o funccionalismo publico, desta infeliz 

terra, vae perdendo as suas ultimas energias, com um atraz::J 

de vencimentos que attinge a dezenas de mezes". 

Como VV. EEx. vêm, o dinheiro que ainda não foi entregue j:í 
está sendo dividido. 

Deu•se ultimamente no Amazonas a vaga de juiz de direito J:~ 

3a Vara da Capital, em virtude de haver o magistrado que occupava 
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o cargo sido nomeado desembargador: substituindo o inesquecível des· 

embargador Abel Garcia. 

O Dr: Francisco de P aula Faria e Souza, juiz de direito em dispo· 

nibilidade, em consequencia de ter sido extincta a sua comarca, basead J 

em principio ele lei, que manda que, uma vez que haja na magistratura, 

os juizes de direito em disponibilidade preencherão essa vaga, requere•1 

ao Governador, conforme petição que vou ler, o seu aproveitamento, -

o Governador ao em vez de o aproveitar, nomeou p ara o logar o se:..~ 

chefe de policia, moço, aliás, de boas qualidades, honrado, não resta 

duvida, e seria injustiça que eu não o julgasse desta maneira, mas alheio 

á judicatura, porque não é magistrado, é advogado. O D r. Faria e Souz<~. 

fundamentou então um pedido de habeas-corpus ao Superior Tribunal 

de Justiça, com estas poderosissimas argumentações, que VV. EEx. 
vão ouvir: 

" Exmos. Srs. Desembargadores do Superior Tribunal de 

Justiça do Amazonas - O bacharel Francisco de Paula Faria f 

Souza, juiz de direito em disponibilidade, vem perante esse 

Eg regio T ribunal impetrar uma ordem de habeas-corpus, par1 

que cesse o constran gimento illegal que está soffrendo o sup· 

plicante, por parte do Poder Executivo do E stado. 

O supplicante, nomeado juiz de direito de S. Felippe, no 

dia 20 de Abril de 1904 (documento junto), exerceu as funcções 

desse cargo naquella comarca e depois, nas de S. Paulo de 

Olivença, _Maués e Codajás, até 1913, quando, ex-r1i da lei 

n. 741 de 30 de Outubro daquelle anno, foi extincta a eo

marca ue Codajás, ficando o supplicante em disponibilidade. 

situação em que tem continuado até hoje. 

D epois da extincção da comarca de Codaj ás e consequen

temente disponibilidadr do supplicante, foi votada a lei es

tadual n . 844 de 14 de Fevereiro de 1916, cujo art. 42, in prin· 

cipio, assim J?receitúa: ,., 

"No caso de extincção de alguma comarca, o G overnador 

deverá dar exercício ao respectivo juiz de direito, na primeira 

comarca que vagar, attendendo á ordem de antie:uidade, quaP. ;h 

a extincção abranger simultaneamente mais de uma." 
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Pouco depois de promulgada essa lei, vagava, em Abrii 

de 1916, a comarca de Itacoatiara, por morte de juiz de direiw, 

Dr. Enoã Lobão Veras. Era dever do Governador, indepen

dente de qualquer solicitação, preencher aquella vaga com a 

designação do supplicante, unico juiz de direito do Estado qu~ 

se achava nas condições do art. 42, acima transcripto - em 

disponibilidade, por effeito da extincção da sua comarca. 

Pois apezar de ter o supplicante requerido, immediata· 

mente, o seu aproveitamento na comarca vaga, o GovernadQ' 

removeu para Itacoatiara o JUlZ de direito de lVIanicoré, e 

preencheu, por nomeação, a vaga que se abriu nesta ultima 

comarga. 
Agora, Egregio Tribunal, occorre outra vaga de juiz de 

direito, na comarca da capital, com a promoção do Dr. Raul 

da Matta a desembargador, no dia 15 de Julho do corrence 

anno, e o Governador, em vez de preencher essa vaga dandí 

exercício ao suppli.cante, como prec._itúa terminantemente o 

art. 42 da lei n. 844 de 14 de Fevereiro de 1916, nomeia no 

mesmo dia para prec,t;her essa vaga o advogado Dr. Hamilr ·n 

Mourão. 
Sciente dessa ultima violação dos seus di rei to>, c suppl~

cante, que se achava no interior do Esta<1o, di rigin ao Exmc. 

Sr. Dr. Governador um recurso, longa e- fundamentado, pe

dindo-lhe que reconsiderasse o seu acto, ~;m::lo ex6:i.IÇ:Í•) ao 

art. 42 da lei n. 844. Nada conseguiu o ~mpplicante. 

E' evidente, Egregio Tribunal, que os direitos do suppli

. cante foram postergados pelo Poder Executivo com a nomeação 

do Dr. Hamilton Mourão para o cargo de juiz de direito na 
Primeira Vara da Capital. 

O art. 42, da lei n. 844 de 14 de Fevereiro de 1916, 
assegurava ao supplicante a ih-vestidura daquelle cargo. Nem 

a menos se trata de uma disposição meramente facultativa, ou 

de uma simples preferencia em favor dos juizes de direito em 

disponibilidade. Não, o preceito do citado art. 42, da mencio

nada lei é imperativo. . . o Governador deverá dar exercict·J 

ao respectivo juiz de direito, na primeira comarca que vagar. 
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Esse preceito não obriga o juiz de direito em disponibili · 

dade a acceitar outra comarca que não a sua, porque seria po!' 

meios indirectos, armar o Governador com o poder de remove~ 

juizes inamovíveis, contra a votade destes; mas obriga o Gc~ · 

vernador a preencher sempre as vagas com a designação dos 

juizes em disponibilidade , só lhe ficando a faculdade de fazer 

nomeação nova, quando taes juizes não acceitarem a investidura. 

E violando o direito do supplicante, Egregio Tribunal, c 

Governador violou igualmente o art. 122, n. 2, da Constituiçã<J 

do Estado, ex-vi do qual a investidura dos cargos da magio· 

tratura é regulada por lei e portanto a Constituição Federal. 

Ora, a lei que rege a investidura é exactamente essa d·~ . 

14 de Fevereiro de 1916, tantas vezes invocada, lei que o Pode; 

Executivo desrespeitou formalmente, nomeando o Dr. Ha

milton Mourão. Essa nomeação foi portanto, illegal, por con

traria a lei que rege a investidura dos cargos da magistratur ~·- · 

Demonstrando a illegalidade do acto do Governador e a 

offensa ao direito do supplicante, não é preciso demonstrar qu~ 

o habeas-corpus é o meio habil para restabelecer a legalidade, 

reparar a offensa e reintegrar o direito do supplicante, poi; 

é recentíssimo o accordam do Supremo Tribunal Federal em 

favor do Dr. José Emílio Pinheiro, juiz municipal de Ita

coatiara, o qual esbulhado do seu cargo, em um caso muic,1 

menos liquido que o supplicante, porque não havia lei expresõ<l 

a r~speito , foi reintregue mediante habeas-corpus. 

Apezar de se achar o supplicante em disponibilid'lde com 

todos os vencimentos do seu cargo, esses vencimentos, na rea· 

lidade, estão soffrendo reducção, pois o supplicante deixa rl· ~ 

perceber 8S custas judiciaes a que lhe dá direito o art. 67 d;l. 

Constituição do Estado e portanto a Constituição Federal. 

Nessas condições, invocando a jurisprudencia do Supremo 

Tribunal Federal, notadamente, o citado accordam relativo a•l 

Dr. José Emílio Pinheiro, bem como as luzes dos venerandJs 

desembargadores, pede o supplicante que lhe seja concedid:i 

uma ordem de ha~eas-corpus, para que cesse o constrangimentJ 
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que soffre e seja investido no cargo de JUiz de direito da ]'' 

v ara desta Capital, para que se lhe dará a necessaria pos~e, 

na fórma dos arts. 34 n. 1, da citada lei n. 844 de 16 de Fe· 
vereiro de 1916, e 16 n. 1, .do regimento inte,; ... o do Superio•· 

Tribunal de Justiça, ficando-lhe assegurados o exercício da, 

respectivas funcções e todas as vantagens do cargo. 

Ita speratur. 
Manáos, 3 de Setembro de 1919. F. P. de Faria e · 

Souza." 
, 

Em papel sellado. 
Por ser interessante a sessão em que o Superior Tribum,l tomou 

conhecimento do caso, não devo deixar de ter a respectiva noticia. E' a 

seguinte: que se encontra no Jornal do Commercio, de .Manáos, do dia 7 

de Setembro do corrente anno: 

"A sessão ordinaria do Superior Tribunal de Justiça correu agita

dissima. Compareceram os desembargadores Estevão de Sá, Luiz Cabral, 

Paulino de Mello, Souza Rubim, Sá Peixoto, R.aul da Matta, e os Dr3. 

Gaspar Guimarães, com assento pleno, L una Alencar, juizes de direit'J 

da Capital, Anthero Rezende, juiz de direito de Manacapurú, com ju

risdicção parcial, e o Dr. José Tavares da Cunha M ello, procurad.1r 

geral ·do Estado, em commissão. 

Foi designado para ser julgado na proxima conferencia o aggravo 

de petição de Manáos, em que são aggravantes Hildebrando Lviz An

tony e aggravados, Francisco Bento de . Sá e mulher. 

Foram assignados os accordãos proferidos na petição de habl!a.r· 

coupons de Manáos, em que é impetrante Dr. Carlos Eugenio Chauvin, 

em favor de Augusto Cherfan; e a petição de graça de Manáos , em qu~ 

é impetrante Francisco D'Elia, a seu favor. 

O presidente declarou que ia entrar em discussão um pedido de 

habeas-corpus impetrado pelo Dr. Francisco de Paula Faria e Souza, 

juiz de direito, em seu favor, no sentido de se r garantido na posse it•J 
cargo de juiz de direito da la Vara da Capital. 

Feito o relato do recurso pelo Dr~ Gaspar Guimarães, tev~ a pa

lavra o impetrante, que se explanou em uma vasta série de wnsideraçõe". 

justificando a plenitude dos seus direitos. 
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O Dr. Faria e Souza iniciou a sua justificação interrogando se er-< 

caso de habeas-corpus a materia que acabava de submetter á consideraçã:J 

do Tribunal. E passou a demonstrar a razão de ser, dizendo que a ga· 

rantia do habeas-corpus, para o exercício de funcção publica, só podta 

ser invocada si o paciente tivess~ a qualidade que allega, fóra de qual

quer duvida, indiscutível, porque havendo coritroversia, conte3tação, o 

pleito sobre essa 9ualidade não podia ser resolvido no recurso extraordi

nario de habeas-corpus. E' a jurisprudencia do Supremo Tribunal, na 

intelligencia ao pa;agrapho vinte e dous, do artigo setenta e dous, ,h 

Constituição Federal. Em face desse texto o Supremo Tribunal, em in 

numeres accordãos consagrou a regra da admissibilidade do lzabeús-corpus 

para garantir o exercício de funcções publicas de nomeação, provando o 

impetrante a sua investidura legal na funcção publica, e que não podia 

exercel-a por motivo de coacção, por illegalidade ou abuso de poder d~ 

qualquer autoridade. 

Frisou que o acto de 15 de Julho ultimo, do Poder Executivo, nu

meando o Dr. Hamilton M ourão para o cargo de juiz da primeira var~. 

da capital, attentou contr<J. os seus di reitos adquiridos, pois o artigo qua

renta e dous, da lei numero oitocentos e quarenta e quatro, de mil nove

centos e dezeseis, estabelece que o Governador deverá dar exerciciu ao juiz 

de direito em disponibilidade por extinccão de comarca, na primeira co

marca que vagar. Fez vêr que esse artigo ·não podia ser mais express:l 

e peremptorio. A primeir::J comarca, que vagou, foi a de Itacoatina, com 

a morte do respectivo _juiz, Dr. Enos Lobão V eras, a sete de Abril d!' 

mil novecentos e dezeseis. Nesse mesmo dia o impetrante requert>ra para 

ter exercício na comarca e o seu requerimento fôra indeferido a onze d'i 

m.esmo mez, pelo Gov·e rnador de então . Emtanto, no dia imrnediato · 

juiz de Manicoré era removido para a comarca de Itacoatiara. 

A urna certa altura, o Dr. Faria f': Souza accrescentou: - o mai·, 

interessante é que o D iario Official, de 8 de Abril, trazia urna pottarh 

sem numero, designando-me para ter exercicio n;~ comarca dt Coarv, 

r.essa.ndo assim a disponibilidade em que eu me achava. Não pude, en

tretanto, acceitar esse cargo , cu _i a vaga se déra com a marte do nos3 J 

~a udoso colle!!a Dr. Angelo Baptista. integro magistrarln_ ']Ue fôra ví

rfi,n'ldo pela fome. anniquilado pela miseria, em uma época em one c· 

funccionalismo tambem se estoreia nas vascas da inanição, tendo e11~ 
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no Thesouro ·um atrazo de trinta e tantos mezes de vencimentos. E o 

Tribunal lembra-se bem disso, porquanto, em um gesto de reconhecida 

generosidade, abriu uma subscripção em beneficio da esposa e filhos rtJ 
mallogrado juiz, victima da prepotencia politica. 

:Mas, proseguindo. na defesa de meus legítimos direitos, l~evo sa· 

lientar que protestei contra o acto iníquo do Executivo, referente á 
minha designação para Coary, invocando uma luminosa sentençJ. do juiz . 

federal de Pernambuco, Dr. Sergio Loreto, na qual elle tratara de um · 

caso analogo, s·tntença essa que foi confirmada unanimemente por um 

accórdão do Supremo Tribunal Federal, em treze de Novembro de mil 

n~vecentos e quinze. A despeito continuei no mesmo estado de juiz em 

disponibilidade, tendo o Governador solicitado a lista de juizes ao Tri

bunal para nomeação do que teria de preencher a comarca de Coary. 

Cousa Curiosa: dias depois, o chefe do Executivo intimou, pelo Diario · 
Official, ao Dr. Arnaldo Maia, para assumir, sob pena de responsabi· 

lidade, o exercício do cargo de juiz de direito da com?.rca de Benjami:t 

Constant, para a qual fôra designado no mesmo dia em que tambem eu 

fôra para a de Coary, succedendc, entretanto, que a mim nenhuma inti

mação foi feita, nesse sentido, em virtude do protesto judicial que eu 

h a via lançado. 

'Depois de outras considerações sobre o caso, o Dr. Faria e Souza 

disse que se fôra dado ao Poder Executivo remover magistrados a se•1 

bel talante, poderia acenar a uns com vantagens de certas comarcas r 

ameaçar a outros com o desterro para pontos longínquos, verdadeiro cas

tigo que attenta contra a inckpendencia e a integridade da justiça. 

Terminando, declarou que a primeira comarca, equivalente, ::]_Ue 

vagou, foi a desta capital, depois da injustiça soffrida com a de ltacoa·· 

tiara, dada a outro juiz. Assim invocava do Tribunal a necessaria justiça. 

Falou em seguida o procurador geral pedindo que fosse convertid.) 

() feito em diligencia, com o pedido de informações do GoV(fllO no 
Estado. 

A sessão foi encerrada com a discussão de uma reclamação do juiz 

de ·direito de S. Felippe, na qual faz sciente ao Presidente do Tribunal 

que não tem alli garantias para fazer cumprir as decisões da mais ah:t 
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côrte judiciaria do paiz, no tocante ao habeas-corpus, concedido ao su· 
perintendente e intendentes daquelle município. E isto em virtude Ja 
coacção e repetidas ameaças postas em pratica pelas autoridades poli

ciaes e municipaes da comarca, chegando até ao ponto de, desabusada
mente, se negarem a attender suas requisições em diligencias judiciarias. 

O desembargador Luiz Cabral, discutindo o caso, estendeu-se em 

considerações sobre a anarchia administrativa que lavra em todo o .1!:~

tado. _1._; certo, declarou elle, que o Tribunal nada podia fazer, por

quanto as suas decisões não eram cumpridas pelo Governador, que ca
prichava em cercear a sua soberania, levando o seu proposito ao extremu 

de procurar matar á fome a magistratura do Estado, vedando-lhe o re

cebimento de seus vencimentos. 

1\. proposito, remtrnorava o facto graviSSimo occorrido em JV.íaué~ , 

quando 101 da expulsao aos juizes daquella comarca pelos chefes situr~

cionistas. 

U iacto foi publico e notorio, mas, apezar disso, nenhuma provi· 
dencia ioi tomada no sentido de punir os actos de violencia, os quae,; 

se positivaram até em tiros de rifle. 
Passando em revista a situação premente em que se encontra c 

Estado e, sobretudo, a magistratura, o desembargador Cabral disse que, 
antigamente, a chegada de um navio estrangeiro ao nosso porto er'l 
recebida festivamente pela população, especialmente pelo funccionalismo 

porque todos tinham a certeza de que essa embarcação no seu regresso, 
com o carregamento, deixaria renda sufficiente para pagamento ao fun..:
cionalismo publico. Hoje, porém, dá-se o contrario: antes mesmo desse:, 
vapores chegarem da Europa ou da America, os impostos estaduaes sã•J 

obtidos do commercio e rateados incontinenti entre os apaniguados do 
Governo. De modo que as rendas estaduaes se não chegasSefl\ para pagar 
em dia todo o funccionalismo publico, ao menos dariam para satisfaZ\.. 
o pagamento dos vencimentos da magistratura e de muitos outtvs func
cionarios. Entretanto, o Governador vive na abastança, cercado de seus 
aulicos e de todo o conforto, emquanto a população morre á fome. Deante 

desse quadro doloroso, só havia um recurso: era o Tribunal gritar gritar: 
aqui d'El-Rei! aqui d'El-Rei! denunciando ao mundo inteiro :1 falta de 
hP.nestidade por parte do executivo estadual. 
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Affirmam por ahi além que o Governador não é ladrãu, mas (; 

como s1 o fosse, pois vive esbaHj ando os dinheiros publicas, sem attendcr 

as dotações orçamentarias, em proveito unicamente dos seus se;·vi~os. 

O regimen em vigor é o de augmento de creditas discrecionaria

mente decretados para despezas não previstas no orçamento. 

E assim propunha que o presidente do Tribunal telegraphasse .w • 

Presidente da Hepublica, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e ao Senador Ruy Barbosa denunciando-lhes taes esbanjamentos c .iesvi;):, 

de dinheiro, solicitando-lhes uma providencia constitucional. 

O Desembargador Estevarn de Sá, Presidente do Tribunal, pedit; 

permissão aos seus collegas para, confirmando o que acabara de dizer u 

Desembargador Cabral, accrescentar que não ha no Amazonas falta de 

dinheiro a ponto de collocar o funccionalismo publico no estado ~.-~~ 

penuria em que se achava, maltrapilho e morrendo á fome. 

E tanto é verdade que, constantemente, o Governador está pedindo 

ao Congresso augmento de creditas, o que quer dizer que gasta mais ch 
que o prev~sto na lei orçamentaria. Portanto, si gasta a verba fixad<i 

pela lei orçameri.taria e mais os creditas extraordinarios, é logico que 

ha fundos sufficientes para attender ás despezas ordinarias. Para elas· 

si ficar um Governo, basta dizer que, o mez pas,sado, só em telegrarnma >, 

foram gastos mais de dezenove contos de réis, extra-orçamento. Em au

tomoveis particulares, para passeios de pessoa,s que não occupam cargu:, 

publicas, foi ainda despendida, no mesmo mez, a avultada summa J..: 
nove contos de réis. E' preciso ter ainda em attenção que, em tal enu· 

meração de despeza, não estão incluídos os gastos com os automoveis e 

carros de palacio, as lanchas e outras embarcações e os cavallos Je moll· 
taria, em uma ostentação de luxo nababesco. 

No acalorado da discussão, um dos desembargadores aparteou : --

apezar deste estado de miseria, cuja realidade todos os funccionarioo 

experimentam, os representantes do Amazonas no Congresso Federai, 

procuram com afan defender o Sr. Bacellar, qualificando a sua admini,;

tração como o typo modelar de honestidade. E' porque esses represen· 

tantes, recebendo em dia os seus subsídios, não experimentam as an
gustias do funccionalismo do Amazonas. 

O Desembargador Sá Peixoto lembrou que o Tribunal devia of· 

ficiar ao Governador, levando ao seu conhecimento os factos TJarrad.-.•s 
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pelo JUIZ de direito de S. Felippe e solicitar providencias no sentido de 
ser garantido o funccionamento das autoridades de Maués. 

O Desembargador Cabral, dirigindo-se ao seu collega Sá Peixot,) 

disse: - V. Ex. é político. 
O Desembargador Sá Peixoto replicou: Não sou mais político 

O Desembargador Rubim apostrophou: Não, V. Ex é politicu, 

irmão umbillical do Coronel Pessôa. 
O Desembargador Cabral, encerrando a discussão com um aparté, 

disse. - Devemos é fazer chegar ao conhecimento de todo o mundo 
a situação miseravel em que nos achamos. Ainda que a minha voz fiqut 

destacada neste Tribunal, eu quero que, em todo tempo, se pos·sa affirrnar 

que houve um magistrado que levantou o seu protesto energico contra 

· a miseria que avassalla o Amazonas. 

O Desembargador Rubim se manifestou de inteiro accôrdu com a:; 

apreciaçõe·s de seu collega Luiz Cabral. 

O Superior Tribunal de Justiça já concedeu o habeas-corpus, man 

dando dar posse, no logar de juiz da 3a Vara. Quer isso dizer qw~ 

temos mais essa duplicata no Amazonas: juiz nomeado pelo Sr. Bacellar 

e outro mandado entrar em exercício pelo Superior Tribunal. 

O SR. PRADO LoPES : - Daqui a pouco teremos duplicam até de 

bispos do Amazorta·s. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E' verdade. E' só o que nos falta. 

Pelo que acabo de expôr, Sr Presidente, acho que vem a proposito 

a leitura que passo a fazer de um artigo do apreciado orgão ~de pubLi·· 

cidade desta Capital, Rio-Jornal, que, em sua edição de 24 de Julho 

de 1918, já para alli reclamava a intervenção federal, adduzindL• os mn· 

tivos que a legitimavam. 

O artigo é do teôr seguinte: 

"o CASO DO AMAZONAS 

O Estado do Amazonas está realmente em uma situaçãD 

que reclama a intervenção administrativa e financeiu.. E não 

se póde comprehender mesmo, attendendo aos precedeme>, que 

desabonam completamente as administrações que alli se teem 

succedido nestes ultimos annos, a intervenção do Govern0 pr:ln 
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auxílio financeiro, sem que a União entre franéamert té a oí
rigir aquella mass:t fallida, nomeando syndico pessoa de alt.J 

valor moral, estranha ás lutas estreitas da politicag<>m, qut~ 

alli se veem fazendo ininterruptamente desde o governo do Sr. 

Silve rio N ery, que inaugurou o regimen dos emprestimos eb

trangeiros, sem necessidade, na época em que o Amazvnas era 

o Eldorado até o famoso governo do seu irmão e successor, qu·~ 

foi o contrahente do formidavel emprestimo de 50.000 contos, 

feito com a Marsellaise por judeus, onde, além das enormes 
gorgetas que foram distribuídas com innumeros intermediaria:;, 

sendo que o Sr. Alberto Rangel, o autor do Inferno Verde. 

recebeu, só elle, de mão beija da, para lançar a sua assigna· 

tura como representante do Governo, de que era sc:cretari•J, 

na Europa, a bagatella de 250 contos, afóra todas as despezas 
da demorada estadia em Paris, onde o acompanhava o officiú 

de gabinete do mesmo Governador para o mesmo effeito. 

O referido emprestimo, verdadeira monstruosidade,. po r 

uma clausula contractual não Eoderá em hypothese algum~. 

ser resgatado antes de findar o prazo que 0 rça por alguma~ · 

dezenas de annos. 

O typo real deste emprestimo, que serviu para encamp<n 

outro ruinoso feito na America do Norte pelo Sr. Silveri0 Nery, 

base de sua grande fortuna, negociado pelo Sr. Enéas Martins, 

emissario daquelle foi, na realidade, de 66 % ! 
De maneira que hoje o pobre Estado do Amazonas, que 

não fôra a formidavel divida contrahida desnecessaíiamen'.ê 

e a avalanche de furiccionarios publicos que pesam formida

velmente no orçamento, havendo cargos que teem duus e tres 

addidos, todos percebendo a totalidade dos vencimentos, estaria 

folgado, estende a mão supplice e humildemente ao Governo 
Federal pedindo-lhe favores pecuniarios! 

A divida publica absorve 3.486 :037$ assim discriminado~:: 

a) juros do emprestimo de 5 %, ouro (1915) , inclusivt 

~ % de commissão aos banqueiros nos termos do contracUJ: 

francos 1.030.125.00 cakulados ao cambio de 700 réi~, 
n 1 :087$00o; 

I I 
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b) importancía da lettra assignada para liquidação d.< 
Conta Mar~ellaise: frs. 1.000.000,000, ao cambio de 700 ·réis, 

700:000$000; 
c) juros de 5 % sobre 24.399:500$500, total da3 apoiíces 

em circulaç-ão e amortização tambem de 5 %, valor das exis

tentes, 9121914: 2.064:950$000. 
Si formos -a calcular como de direito, o cambio anual 7 59 

sobre PariB, as despezas do serviço de juros irão além das 

cifras acima, extrahidas da ultima mensagem d0 Sr. Alcantara 

Bacellar, actual Governador, á Assembléa Legislativa do E~· 

tado. 
A receita para o exercício foi orçada em 10.312:000$, a 

despeza em 12.654:000$, havendo deficit muito maior, porqu-.: 

a renda foi mal calculada, mesmo que tudo corresse normal

mente, não devendo ir além de 8.000 :000$000. 
Pois, apezar de se verificar o deficit, já se tendo accentua .::i<.: 

a crise alarmante, que tudo indicava se avolumaria, a Assemblé.1 

Legislativa augmentou a despeza! Continuaram a gastar como 

si nada houvesse e lá está o funccionalismo na mis.!ria, com 

os vencimentos em atrazo de dous, tres e quatro annos! 

Ora, a gante desta ordem o governo do Sr. Wenceslau, 

que se tem recommendado á Nação pelos escrupulos, não poderá, 

por uma questão de mera segurança, entregar milhares d:.: 

contos, que, ao envés de beneficiar, irão augmentar . a situação 

de ruina a que recluzirám o Amazonas." 

O SR. C.'I.MILLO P r-ATEs : - Ainda hoje a Gazeta de Noticias dt

mmcia uma falta grave do Go;.emador do Amazonas, cohibindo a libe:

dade da imprensa, pondo a policia a vigiar um jornal que escrtvera u:u 
artigo contra a situação dominante. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: ~ E' verdade: O Imparcial, de pro

priedade dos Drs. Maximino e Antonino Corrêa, industriaes de grande 

estima, no Estado do Amazonas. 

O SR. CAMILLO P RATES: - O peor é que se tem noticia desses fact.Js 

e tudo assim fica, como se na•da houvesse. 

·o SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Cruzam-se os braços. 
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.Peço a attenção de meus collcga,s para uma sene de ttlc.;ramma~ , 

vindú elo Amazonas e publicados por todos os jornaes des ta Capltal, aJ 

dia 24 de Setembro ultimo, confirmando varios factos, que no decorre;: 

de meu Jiscurso tenho denunciado, e dando noticia da ceLebre sessao d·J 

::iuptrior Tribunal · em que elles repetiram ao Presidente da Hepublic:t 

o pedido de intervenção no Estado. 

bsses telegrammas são os seguintes : 

~Vlanáos, 22 (A. A.) Retardado O Dr. José :Francicco 

de Araujo Lima, chefe do ~rupo político que apoia o Deputad•J 

Ivionteiro de Souza, desde o dia 12 do corrente se exonerou d,) 

cargo de director ~eral da instrucção publica, rompendo em 

franca opposição ao Dr. Alcantara Bacellar, Governador do 

Estado . 

.Manáos, 22 (A. A.) Retardado - O Superior Tribunal 

de Justiça do Estado concedeu habeas-corpus ao Sr. Manod 

Bernardo da Silva Dias, para continuar no cargo de tabelliãc 

do 3° Officio desta Capital, demittido pelo Governador, p:.n 

haver denunciado um telegramma falso, passado em seu nome, 

e exhibido ahi no Supremo Tribunal :Federal pelo Senador 

Lopes Gonçalves, por occasião do habeas-corpus requerido em 

fctvor da Assembléa Legislativa do Estado. 

Manáos, 2:2 (A. A.) Retardado - - O telegmrnma que 

ha dias foi passado pelo Superior Tribunal de Justi ç<t do Es

tado, ao ·Dr. Epitacio Pessôa, Pre.sidente da Republica, soli

citando a intervenção federal como unica medida capaz de 

Mlvar ainda o Amazonas, foi justificado em sessão plena pelo 

Dr. Gaspar Guimarães, juiz de direito do 1° districto da capital, 

que sustentou a these de que o Dr. Alcantara Bacellar, Pre

sidente do Estado, com o não pagamento do Poder J ndiciari" 

tem procurado indirectamente supprimir este poder. Aind;; 

m:>.is , diz o referido juiz, com o não pagamento da Ttagist r:•. · 

tura, soffre essa a reducção nos seus vencimentos, o que irn .. 

porta em uma medida inconstitncional, pois os juizes são fo:·

pdos a vender os seus vencimentos a ganancíosos agiotas, mf.

diante exorbitantes e f ant'lsticos descontos. Accresctntt"J ain d~: 
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o mtegro JlilZ qu.e se tem ol9servado que o Governo, propo~ . 

talmente, dá preferencia aos empregados administratrvos '''' 

recebimento de seus ordenados. 

Todo o Tribunal apoiou os conceitos emitüdos pelo Dr. 

Gaspar Guimarães. 

Manáos, 22 (A. A.) Retardado - A Gazeta da Tard.;, 

em varios artigos, tem minuciado que o Senador Lopes Goa · 

çalves só está defendendo a política e a administração do DL 
Alcanta.ra Bacellar, por lhe haver este promettido c pag<-· 

mento de cerca de mil contos de réis, que, indevidamente, p:.n 

certo, receberá, caso "e realize o emprestirno dos quinze mil 

contos do Estad0 

Manáos, 22 (A. A.) Retardado - O Imparcial, em sea

sacionaes artigos, tem analysado os muitos erros do Sr. Alcan

tara Bacellar e dos seus auxiliares de governo, chamando-os d·: 

"coveiros do Amazonas". 

M anios, 22 (A. A.) Retardado - O Dr. :Faria e Souza, 

juiz de direito em disponibilidade forçada, julgando-s...: lesaàn 

com a nomeação do Dr. Hamilton Mourão, chefe de polici;t 

do Esta·do, o qual nã<'l pertencia á magistratura, para o cargo 

de juiz de direito do 3° districto da capital, impetrou um~• 

ordem de habeas-corpus ao Superior Tribunal de Justiça, qu.: 

ordenou que o dito Dr. Faria e Souza fosse empossado I:l:t r~

ferida vara. 

Manáos , 22 (A. A.) Retardado - Na sessão em que o 

Supremo Tribunal de Justiça deliberou telegraphar, ma1s um:t 

vez, ao Presidente da Republica, solicitando a interveRção fe

deral no Estado, o desembargador Luiz Cabral propc,z que n 

tribunal levasse ao conhecimento do Dr. Epitacio Pess0a, d·.> 

Supremo Tribunal Federal e do Senador Ruy Barbosa, que u 

Governador Alcantara Bacellar está desvian·do e depredando 

os dinheiros publicas, reduzindo á fome a magistratura e o 

funccionalismo publico e rateando entre os seus apaniguados ,)~ 

impostos cobrados. aos navios estrangeiros antes da sua partida, 

e que o unico recurso de que dispunha o Tribunal era de-
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uunc1ar aos altos poderes nacionaes as roubalheiras do Gover

nador e de seus asseclas. 

O desembargador Estevam de .Sá, Presidente do Tribunal, 

çxpendeu os seguintes conceitos : que o Amazonas ainda dispõ.:: 

grandes recursos, mas o Governador, pela porta do palaciu, 

gasta mais de quarenta contos de réis mensaes, com telegrammas 

de amigos e de seu jornal, e quasi trinta contos, tambem 

mcnsaes, com de-spezas de automoveis, -decretando constante· 

mente augmçntos de verbas para custear despezas extra-orça· 

mentarias, e querendo por esta fórina que os juizes do Estadr> 

capitulem á fome e que os representar.te,s do Amazor.as qu~ 

ahi defendem o Governador Alcantara Bacellar, estão faltandJ 

á. verdade." 

Peço ainda a attenção dos meus illustrados collegas e de V. Ex., 

Sr. Presidente, para um trecho do magnífico editorial lançado pelo unico 

jornal que, de vez em quando, dá guarida ao pes,oal do Sr. Bacella•·, 

nas suas columnas, · o J orna! do .Brasil, de 3 de Setembro, que, em artigv 

de fundo, tratando do problema da Amazonia, reclama a intervenção no 

Estado. D evo assignalar que não estou de accôrdo em muitos de seus 
pontos ·com esse editorial. 

Eis o trecho concernente ao caso: 
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tia ciuas Assembléas Legislativas, que funccionam. A~é 

agora, o Poder Judiciarío não pôde dizer, mesmo provocado a 

isso, qual a verdadeira, a que representa a vontade da maiori.;;. 

do eleitorado amazonense. O Thesouro estadual attingiu a umn 

condição de insolvabilidade absoluta. Não ha dinheiro pa:-:~. 

nada. Em vinte annos, a A'mazonia exportou cinco milhões dF: 

contos de réis de borracha. Era para estar hoje nadando em 

ouro. Está comtudo agora atolada na mais negra miseria, fa-
minta, appellando para algumas tristes migalhas do Poder Fe

deral. afim de pa~ar ao funccionalismo publico, que não vê 

dinheiro ha annos e annos. 

Para que conceder autonomia ao Acre , depoi~ do desc;;. 

1 a hm do resto da Amazonia '? O s "acre anos" iriam aproveita~ 

a conc*'ssio legislf'.tiva para, consr>ante n temper.:l.me:"'.to bra

sileiro, Í;J.ZfT politica1ha, orgamzar duplicat:>. dr governo.<. 

malbaratar os dinheiros publicos, em prejuízo de .~i mesmo~. 

da Nação e da ordem constituciona l do paiz. 

O Presidente da Republica, que está querendo olhar para 

tanta cousa, veja o Acre com um pouco de attenção e de in· 

teresse. Não só pelo aspecto político como economico. O re 

gimen economico da Amazonia precisa soffrer uma remode

laç5.o profunda. A borracha não póde ser mais 0 pivof. da ~a!

vação do Brasil septentrional. A producção da herva a~iatic.1. 

que em 1908 só attingiu a 2.000 tonelada~ , em 1914. subia a 

98.000, em 1916 se elenva a 160.000, para em 1918 chegar ~ 

300$000! Todas as velleidades de concurrencias da nogsa p~-~" 

dev~m ser post:u: de lado. E é pelo Abe que o C'nwerno Fe
deral deve · da r inicio á transformação da vida economica d'l. 

Amazonia, encaminhando-a já agora, m . direcção de outro~ 

itinerarios, de rumos novos, que levem. um pouco de est:tbi· 
lidade áqnella infeliz região." 

Tomo ainda a attenção, abtJso mesmo. direi, ainda da attenção (h 

c~.mara, (não o/Joiaâos\ lendo este ffi:;>.gnifico eclitorial da .,;,rottcitr.. ~ •. 
23 de Setembro ultimo, tratando minuciosamente de assumpt~~ d:t P''" 
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· litica do Amazonas e suggerindo ao or. Presidente da Republic11. a m· 

. tervenção federal para aquelle Estado (Lê) : 

....... - -'.:. ,I: 
NO AMAZClNAS 

' '· 

Chamamos a attençãe do Sr. Presidente da Republica pau 

os telegramma~ que estampamos hoje, vindos dt lVIar..áos .• H 
o publico não se impressiona com o noticiario i.Rverosimil e alar

mante das cousas incríveis que veern do Amazonas, onde tud'l 

parece extraordinario, onde tudo é realmeRte pasmoso. 

Mas, os telegrammas que ultimamente veem che§lindo d:1· 

qnella terra fantastica, não podem deixar na indifferença o 

Sr. Presidente da Republica, cuja attitude, em f ace de gover

nadores arbitrarias, truculentos e delapidadores, constitue hoj e 

uma esperança fundada para tados, de que é chegada a hora 

final do satrapismo desabusado. 

Si o Sr. Presidente quizer indagar dos precedenttls do Sr. 

Alcantara Bacellar, ha de ficar espantado como elle pôde chega;· 

á suprema magistr::ttura do Amazonas. 

Certo é que foi por um acaso que elle chegou á pooição a~ 

governador. Era, então, um grave problema o da successão 1.

Jonatha! Pedrosa. E, após, muitos passos para a fixaçãQ de um 

candidato, accôrdou-se no nome do Sr. Bacellar, pela razãD 

sexquipedal de ser um illustre desconhecido. Foi um nrdadei rn 
salto no escuro. 

Bem depress:.~. o Sr. Bacellar mostrou de que força er:i. 

Começou por trahir todos os Seus amigos e log0 - e princi

palmente - por concentrar nas mãos do seu porteiro toda a 

renda do Thesouro. Não procurou sinão pagar a policia, cujoz 

effectivos augmentou, e não mais pagou nem os funccionarios 

nem, sobretudo, a magistratura, cujos membros persegue des
abridamente, só porque não pactuam com os seus dcsatino~-

0 Sr. Presidente já declarou que negaria o seu apoio e 

solidariedade a todos os governadores que abusassem d.0 po~er 
para comprir a vontade 'do eleitorado, impedindo a livre ffi'.<·· 

nifestação e o legitimo exercic;io çlos direitos políticos qne a 
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Constituição confere indisrinctamente a governistas e opposi

cionistas. 

O Sr. Alcantara Bacellar não respeita nenhum desses di

reitos e a prova temos nesses constantes protestos dos juize~ 

superiores do Amazonas, que já ;tppellaram para a opinião 

publica, depois para o Presidente da Republica, para o Supremo 

Tribunal Federal e para o Congresso. E' preciso attender, de 

. qualquer modo, a essas reclamações, e ninguem dirá que o 

Tribunal Superior esteja a fazer política, pois muitos dos 
actuaes governadores já atravessaram muitos períodos gover

mentaes e não ·consta que contra qualquer governador, hajam 

sido, da parte dos magistrados formuladas as graves queixa5 

que ultimamente teem sido repetidas com tanta insistencia, pare, 

vergonha do regimen. 

Ninguem ousa rá tão pouco pensar que o, magist rado;; 
mereçam menos fé que o governador e que este sep. uma 

ve~t::d e os juizes piratas, indignos e crapulas. 
Tudo leva a crer, ao contrario, que os juizes estão com 

a razão, porque, pelo menos, elles precisam os motivos de 
suas queixas e das accusações levantadas. 

Dizem que o procedimento do Sr. Bacellar é equitativo: 
não paga os funccionarios e tambem não paga os juizes. Si 
aquelles soffrem, soffrem tambem os magistrados . 

O ·que pretendemos, porém, é assignalar um phenomeno 
curioso. O Amazonas arrecada cerca de 12. OCO contos por 

anno . Nã.o paga os funccionarios, não paga os magistrados, 

não paga nem juros, nem amortizações da sua divida interna 
e externa. Digamos que só pague a policia e que para isso 
despenda 2. 000 contos. Que faz o Sr. Bacellar dos restan
tes 10. 000'? 

Que elle não não p aga a ninguem, é facto Jocumentada
mente fóra de duvida . E os 10.000 contos vôam, desappare

cem para sustentar jornaes, pa.ra retdbuir serviço~ pessoaes e 
políticos inconfessaveis e para locupletar um homem sem t:'!· 
lento, sem preparo e sem escrupul~s . 

Ainda não satisfeito com · tantas delapidações, o Sr . AI
cantara Bacellar quer arrancar do Governo da União cerca 
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de 15. 000 contos. Os botes daquelle energumeno s!.io repeti
dos; os processos de assalto são habilis~imos; os recursos 'de 
que lança mão são os mais baixos . Esperamos, porém, que 
elle esbarrará contra a el.).ergica resistencia do nosso Presi

dente. 
O Sr. Epitacio Pessoa não póde tdar a ~ua solidariedade 

á<quelle 1govern~cho ·g~ 11os !humilha. Seria o cuímulo Ida 
desfaçatez pretender obter tal solidarieda>de, arrancando es~e 

dinheiro por uma condescendencia ·que seria criminosa e imper
doavel cumplicidade na pratica de um roubo premeditado e 
consummado a sangue frio. 

:Não nos limitamos apen~s a pedir ao Sr. Presidente 

que imite o exemplo do Divino Mestre, empunhando um la
tego para expulsar da porta do Thesouro o Sr. Bacellar e os 
seus batedores. Esperamos mnito mais da coherencia « da 
resolução definitiva do Chefe da Nação; é preciso dar uma 
lição exemplar a esses Governadores de meia tigella e fazer 
sentir ao povo que já lhe é possível escolher livremente os 
seus governantes e que já não terá Jogar, ao menos no qua
triennio actua1, a escoJ!ha de governa·dores por palpite., exa
ctamente como se deu ·com ·O Sr. Bacellar, de cujo estofo 

moral temos provas tão tristes, tã,e pesad8.s e, sobretudo, tão 
cams ao Thesouro amazonense . " 

Isto posto, em face de todos os factos que acabo de ·denunciar á 
nação inteira, respondendo, ponto por ponto, aos argumentos principacs 

lançados pelos meus illustres companheiros de representação, em defesa 
dp Sr. Alcantara ·Bacellar, penso ter fornecido á Camara elemento~ 
ma.is que suffic·icntes para que ella se pronuncie acerca do projecto que 
tive a honra de apresentar, propondo a intervenção. 

O. SR. Lurz DoMINGUES: - E onde pára esse projecto '? 
O SR. EPHIGENIO DE- SAL-ToES: - S:upponho que está no seio da 

Gommissão de .Justiça, e tam bem gue ainda não obteve parecer . 

O. SR. JOÃO ELYSIO: - Não ha prazo para a apresentação do pa
recer'? 

O SR. EPHIGEN.ro DE SAnEs: 

o],edece~1. ao pr.azo neste caso. 
Ha, mas acredito, que não se 

I I 

! 
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O SR. JoÃo ELYSIO : - Mas V. Ex. tem um remcdlo. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Requerer que o projecto irja 

discutido no plenario, independentemente de parecer. E' o que farei 

opportunamente. 
Pretendia fornecer estas informações á Commissão, afim de e.lu

cidar o assumpto . Si no prazo de 15 dias, da publicação deste meu di~
curso, tempo que o Regimento estabelece, não vier o parecer requererei 
seja o projecto trazido a plenario. 

AnÚ a documentação que acabo de apresentar, certo estou de que 

o Sr. Presidente da Republica terá um gesto que reputo de patriotismo, 
e mesmo de cumprimento do dever de Gidadão honra que S. Ex. o 
é, providenciando por todos os meios ao seu alcance para que o Ama
zonas seja restituido á legalidade. (Muito bem; muito bem. O 01·ador 
é muito cumprimentado.) 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO (1919) 

{) Sr. Alencar Gui'marães: - - Sr. Presidente, antes de 
t udo remettei:ei á Mesa o mcm proj ecto de intervenção no Estado do 
Paraná. 

Nãio era meu proposito otferecel-o hoje, nem talvez, aman·hã. 
Como o Senado viu, eu pretendia examinar o caso político do meu 
Estado sob todos os seus aspectos, financeiro, economico, administra
tivo e político, para chegar á constatação da hypothese constitucional 
do n. 2, do art. 6.0 da Constituição da Republica, afim de justificar 
o alludido projecto e solicitar, por esta f6rrna, providencias e remedios 
para os males que affectam hoje, visceralmente, aquella unidade da 
.F·~deraçao Brasileira. 

Sou, entretanto, -desviado desSe próposito, pi:ecipí'tando a apresen
tação do ineuprojêcto, porque, Sr . P~esidente, o Sr. Affonso de C :1 

margo !Promove e faz meetiitgs :contra o representan~e dd Paraná, 
nesta Casa, que, no cumprimento do seu dever, attendendo aos impulsos 
do seu patriotismo, vem solicitar do poder cernpetente as providencias 
unicas que julga capazes de salvar ·a sua terra des desastres a que a 
;tnastou o mandonato pelitico mais deshonesto e aviltante que se re· 
gista na historia da Republica Brasiieira. 

O meu proj ecto é o seguinte e peço a V. Ex., Si:. Presidente li
cença pára o ler . (lê o pro jecto que vae adeattte publicf/do) . 

O projecto, Sr. Presidente, é rri.eu, exClusivamente meu. A ningúem 
ouvi, a ning:uem pedi licença para o gtibmett~r ao Congresso N acionai. 
E ' prodlieto dá convicção em 9&e me encontro de que não ha. outro 
remedio legal " ou constitucional que forneça :iós parana\'nses os meios 
necessarios ·para se · liberta~em do Governo que ·é» infdicita, qú~· os 
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priva de todos os direitos, regalias e liberdades, qu~ dissipa, os ~~hei:os 
public·os, que delapida a fortuna publica e que arruma e rcauz <l mten_a 
miseria aquella, até ha pouco, prospera unidade da Ftd.eração Brasi-

leira. 
Sr . Presidente, a minha attitude, como V. Ex. terá visto, como 

está informado o ~nado pela leitura dos jornaes, está despertando, ,h 
parte do governismo paranaense, uma forte campanha de ho~tilida:de 

contra mim. 
E' o proprio Sr. Presidente do Estado quem desce do pahtcio da 

Liberdade para ir fazer meeting na praça publica, contra o humilde 
representante que, nesta Casa, por esta fórma, julga estar cumprindo o 
seu dever e desempenhando os encargos do seu mandato . 

lVIas, Sr. Presidente, si não me é, certamente, agradavel, ver o 
meu r:ome, a minha acr;ãc de homem publico, envolvido ~ .TJa campanha 
infamante que o governismo paranaense levantou contra mim, por outro 
lado grandes satisfaçõts vou apurando de tudo isto, por<pe, sem soli 
citações minhas, dia a dia, hora á hora, vão me chegando manifestações 
eloquentes de apoio e de -decidido applauso á acção que, expontanea
mente, estou desenvolvendo nesta Casa, em favor da nossa terra vili-

• pendiada e abatid!l. 
O famoso muting das municipalidades, annunciado hontem, para 

uma das praças de Curityba e no qual tomou parte o proprio Presidente 
do . Estado, redundou no mais triste dos fiascos. Já a indicação do 
local escolhido -pará essa reunião, pretensamente popular, - a mener 
das praças de Curityba, menor talvez do que a praça de S. Domingos, 
nesta Capital, do que este pequeno espaço que defronta o palacio do 
Senado, vem demonstrar a falta de confiança que tinham os seus pro
motores, de que ella pudesse conter a população de uma cidade como 
a de Curityba, de cerca de 40 mil habitantes, para applaudir o acto 
de hostilidade que se premeditára contra o mais humi]de dos repre
sentantes da·quella terra (não apoiados), nesta Casa, contra aquelle 
Sr . Prr$idente, que ?m mais de um quarto de se ·~,!~O de actiYida,J .. 
política, em uma occasi.ão como esta, em que as paixões do Governo 
se acirram, em que todos os odios se movem contra o humildt repre
sentante, não teem os seu~ inimigos sinão o trabalho de procurar nos 
nossos diccionarios as palavras mais infamantes para as atirar contra 
esse homem, . isto por.que não podem encontrar na sua vida um só facto 
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que o faça envergonhar deante do Estado, deante da N:1çâo ou deante 
da corporação de que se honra de ser parte. 

Que 0 meeting foi um fracasso, Sr. Presidente, dil-o o telegram
ma que hoje pela manhã recebi, firmado por duas figuras respeitaveis, 
uma bastante conhecida no Congresso N acionai, o ex-Deputado Car
valho Chaves; outra um dos mais nobres caracteres que existem na 
sociedade curitybana, o Sr. Dr. Teixeira de Carvalho. 

Eis o telegramma: 

" Curityba, 16 de Novembro ás 20 horas e 20 minutos 
Apezar domingo, presença banda musica, redundou com

pleto fiasco meeting-protesto promovido Governo . Compare
ceram cerca 300 pessoas, inclusive 80 caboclos mandados bus
car em Colombo . Fallar~m: Sebastião Paraná, lente do Gy
mnasio, Samuel Cezar, redactor do Republica . Linguagem 
violenta vos atacaram . Envergonhados exiguidade compareci
mento não passaram rua 15 . Procuraram Guayra onde Af
fonso discursou, allegando não saber que mal fez aos para
naenses para apoiarem projecto intervenção. Terminou de
clarando perdoar a todos, menos Alencar. Discurso Affonso • 
tom lamentação caus@u lastima. Saudaçõe~. - Chaves. -
T eixeira · C c.rvalho ." 

V ej :1 V . Ex. corno tudo isto é rediculo e grotesco ! O Presiden t~ 
do Paraná sahe do seu palacio, da sua residencia privada, para ir 
fallar em meeting contra um dos representantes do Estado no Con
gresso N acionai ! ! 

N ão é menos ridícula, Sr. Presidente, a solicitação feita pelo Go
ver.no ás Camaras Municipaes, constituídas de verdadeiros fantoches, 
pedindo-lhes que se dirijam ao Senado da Republica, á Carnara dos 
Deputados, ao Sr. Presidente da Republica e aos diversos jornaes 
desta capital, protestando contra o meu projecto de intervenção. 

Da cidade de S. Matheus, recebi eu um telegramma dando-me 
os termos da determinação do Governo a todas as suas camaras, para 
passarem os tdegrammas que acabei de ler ahi (apontando para a 
Nl esa) , como 1.0 Secretario, na hora do expedientr e que os nobres 
Senadores terão lido publicados nos jornaes diarios dessa capital. · r 
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Vê-se, por isso, que não ha nenltuma expontaneidade . nesse mo
vimento de hostilidade contra a minha iniciativa. São as determinações 
do Governo que se cumprem. São Camaras Municipae~, constituídas 
por indivíduos que, realmente, não representam a vontade dos respe
ctivos municípios, homtms escravizados, dependentes ou favoritos do 
Governo do Estado, que em uma eleição livre jámais occupariam as 
fancções que desempenham e deshenram prestando-se, por este modo, 
ao jogo indecoroso da politicagem mais abandalhada, permitta V. Ex. 
que me exprime deste modo, que jámais se inaugurou nesse paiz. O 
telegramma é o seguinttt·: 

J .. 

"S . Matheus. Camara aqui recebeu de Curityba se-
guinte telegramma : 

Prefeito Municipal S. Mathens. Camara Municipal des
ta cidade em reunião extraordinariiF acaba votar moção pro· 
testo contra proeosta Senador Alencar apresentando honterr. 
Senado project0 pedindo intervenção Estado, attentatorio au
tonomia Estado e brio povo paranaense que concita aquel.J.e 
Senador renunciar mandato visto 4iecahido sua confiança." 

Agora, ers a determinação ·: 

"Conveniente Camara nesse mumcrpw proceder com ur
gencia mesma fórma telegraphando seguida transmittindo pro· 
testo mesmo Senado, Cama r a Presidente Republica J orna! do 
Ctnnmercio, Paiz, Correi~ Manhã, Rio-J orna!, imprensa nesta 
Capital. Protesto deverá ser feito termos moderados tendo 
em vista unicamente pessoa Senador Alencar. --· lVI arins Ca
margo, Pre~>idente Congresso." 

Direi depois, Sr. Presidente, quem é Marins Camargo . Accres
ccntam as pessoas que me transmittiram este telegramma, o seguinte: 

"Representando parte povo município, appellamos sen
timento justiça Presidente Republica e essa alta corporação 
pedindo intervenção tmico meio salvação nosso infeliz Estado. 
Saudações. - · Df!vid Paula. - H. Burmester. - Antonio 
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V~cente. - Olivio Amaral. - Sergio Mainço. - Pedro Bar
mata. - Bonifaáo Khavesak. - Arthur Prohmann. - Pe-
dro Gonçalves dos Santos. Augusto Meira." 

Neste numero, Sr. Presidente, estão os industriaes, os negociantes, 

as pessoas mais respeitaveis -desse município. 
Não foi sómente esse telegramma que recebi. O movimento de 

hostilidade contra o humilde orador está encontrando a sua reacção e 
de hontem para hoje estão-me chegando as manifestações de solidarie

dade e de applausos á minha attitude, que passo a ler ao Sena-do: 

"Curityha, 13, 11-40. - Gazeta Povo representante 
maioria povo paranaense applaude projecto intervenção federal 
Paraná . Pede V. Ex. fazer sentir Nação que intervenção 
restabelecimento 'fórma republicana respeito liberdade ·votos 
restabelecimento honestidade a-dministrativa é muito tempo as· 

piração povo. " 

Da terra do Sr. Affonso de Camargo, do seu ber:;o natal, recebi 

tambem este outro telegramí:na assignado pelos representantes das fa
mílias tradicionaes daquella terra, das ·figuras mais representativas 
que ella conta no seu seio, telegramma bastante expressivo e que vale 
pela mais formal e eloquente condemnação á conducta d0 Sr. Affonso 

de Camargo, no Governo do seu Estado: 

"Exmo . Sr. Senador Alencar Guimarães. Rio. Guara
pua v a, 16. - Abaixo-assignado·s conscios necessidade inter
venção nosso Estado ameaçado bancarrota felicitamos V. Ex. 
projecto assegurando-vos nossa inteira solidariedade. - Fre
derico Virmond, ex-Deputa-do estadual. - Domingos Caetano 
Amaral, ex-camarista municipal.. ~ Antonio Villaça, ex-ca
marista. - Ernesto Queiroz, ex-Prefeito Municipal. - Luiz 
Lustosa, fazendeiro . - Bernardino Roseira, ex-Prefeito mu
nicipal. - Annibal Virmond, ex-j.uiz districtaJ. - Domingos 
Gamalier, ex-juiz \districtal. - Joaquim Caetan(J Amaral, 
agente fiscal. - Ernesto Martins, fazendeiro·. - Zacharias 
Martins, fazendeiro. - Domingos Lustosa,. fazendeiro. -
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Ernesto Olympio Pereira. - Rodrigo Antonio Pereira, ex
delegado de policia . - Adypo Branco, ex-fiscal municipal. 
- Dr. Osorio Natal da Costa, juiz municipal. -Domingos 
Del Claro, proprietario. - Ernesto Martins Sobrinho, fa
zendeiro. - Benjamin Villaça, commerciante. - Christiano 
Kuster. - Francisco Cardoso Teixeira. - Lindolpho Kuster. 
- João Patenne, fazendeiro. - Vicente Pensar di, ex-dele

gado de policia. - José Silveira, proprietario. - João C ha
gas, proprietario. - José Sobrinho, fazendeiro. - Theoplzilo 
Maingue Junior. - Affonso Maingue. - Francisco Amaral, 
ex~Prefeito municipal. - Antonio Fazia. - Eugenio ,Vir

mond, engenheiro civil." 

Outros: 

"Senador Alencar Guimarães. - Rio. - Guaratiba, 16. 
Prefeitura Camara M unicipal, nome povo município feli

cita V. Ex., hypothecando inteira solidariedade, projecto in
tervenção Paraná. Saudações. -Alexandre Corrêa, Prefeito. 
- Manoel Polycarpo, camarista. - João Mafra, camarista . 
-Manoel Carvalho, camarista. - Pereno Vasconcellos, ca-
marista. - Joaquim José de Carvalho, Secretario. - Carloç 
Mafra, 1.0 juiz districtal. - Joaquim Braga. - Alexandre 

Mafra. - Joaquim Mesquita. 

Senador Alencar Guimarães, primeiro Secretario Senad•J 
Rio - Iraty, 16. - Em nome povo hypothecamos todn 

apoio vosso projecto intervenção. - Antonio Saboia. - Emí
lio Gomes. - João Ribas." 

Senador Alencar Guimarães - Rio - J aguariahyba, 16. 

O povo livre desta terra em grande reunião política rea
lizada hoje com comparecimento quatro districtos e municí
pios visinhos Thomazina, J aboticabal, S. José resolveu pelo~ 
membros directores abaixo firmados felicitar preclaro chefe 
hypothecando completa solidariedade, apoio moral brilhante 
projecto intervenção unico meio libertar infeliz Paraná garras 
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tyrania opprime, avilta . Affectuosas saudações . - l.Jr . Ur
bano Silva. - Fulgencio Pedroso. - Telemaco Carneiro. -
Coronel Antonio R osa Góes. - Paulino Xavier. ~ Firmino 
Xavier da Silva. - Geraldo Christovam Medeiros. - José 
H onoTÍo R odrigues." · 

"Senador Alencar Guimarãe·s - Senado - Rio Negro, 
16 . Contra votos camaristas independentes ausencia prefeito 

Camara divorciada opinião publica, attendendendo solicitação 
telegraphica Governo Estado, manifestou solidariedade con
tra proj ecto intervenção, entretanto, affirmamos V. Ex. gran
de regosijo popular motivo apresentação vosso projecto povo 
rionegrense confiado vossa patriotica orientação e represen
tat1tes f ederaes espera restauração ordem legal são necessarios 
respeito direitos violados . Saudações . - Mario Saboia . . -
Dr. A maral. - E mílio L inzinger. - Didio Augusto. -
E varisto Martins. - Alleluia Santos. - E. Saboia. - Lauro 
Creia.'; 

"Senador Alencar GuimaTiies, Rio . Imbituva, 16 . -
Em nome povo independente livre deste município felicitamos 

V. Ex . , hypothecando solidariedade favor p roj ecto interven
ção, salvando nosso digno Estado. Saudações . - Z acharias 
Bastos. - Manoel E ugenio Cunha. - J osé P enteado. -
A bilio Bastos. - Argemiro Silva. - Sponhoz. - Sheroeder. 

P acifico U chôa . " 

" Senador Alencar Guimarães, Rio . G uaraquessaba, 16 . 
T emos prazer felicitar V . E x . pelo proj ecto intervenção. 
Respeitosas saudações . - Francisco Gomes. - Antonio Ca
millo. - AntDnio B arbosa Junior. - J mg e Soares. - Ca
lix to R odrigues. - A ntonio Garcia." 

"Senador Alenca r Guimarães. Guaraguessaba, 16 . E rn 
nome povo desta localidade felici tamos V. E x. , hypothecando 
solidariedade p roj ecto inte rvenção. Sauda(~Õe3. . ~- B arbosa 
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Pint.o. - Francisco Rodrigues. - Leoncio BaTbosa. Ro-
dr.igo Costa. - An.toni.o So,ctres." 

"Campo Largo - Aproveitamos data nacional felicitar 
calorosamente V. Ex. projecto intervenção federal virá res

tituir cidadãos direitos políticos usurpados pele Governador 
Estado. Povo aguarda esperança approvação Alta C amara 
Republica para poder pronunciar-se livrement~ c collaborar 
V. Ex. illustres representantes levantamento nossa terra. 
Para bens offerecemos nosso apoio patriotico attitude. - Com

missão: Affonso Guimarães. - Manoel Portella. - Antonio 
Sedicoor. - A til i o Barbosa." 

"Piraquara - Em nome povo desta localidade felicito 
~V. Ex., rhypothccaJldo .solidarieda1cLe projecto lintervençãlo. 

Saudações . - João Antonio Martins. " 

"Prudentopolis - em nome população local felicito-vos, 
hypothecando solidariedade projecto intervenção . Saudações. 

Francisco Fosta." 

" ·Curityba - O Directorio Partido Anton\}mista f elicita 
ardorosamente preclaro patriota apresentação intervenção con
siderada uni co meio sal v ação nosso infeliz Estado. Saudações. 
O Directorio: Octavio Amaral. - Carvalho Chaves. - Me
nezes Daria. - Ulysses Vieira. - T eixeira Carvalho. -
Zacharias de Paula. -Joaquim Macedo.- João Guilherme. 

Antonio Jorge. - João Seiler." 

"Curityba - Felicito V. Ex. apresentaçãJ projecto sal
vação Estado Paral).á. Abraços. - Pompilio." 

"S. José dos Pinhaes - Povo independente solidario 
V. Ex. patriotico projecto intervenção salvaçã.o Paraná.· Sau
dações. - Barbosa Junior.. - Ordini Cordeiro. - La Pre
·oost. - Fagundes." 
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Eis a;hi, Sr. Presidente . Nas poucas horas decorridas da attltude 
de hostilidade que me move o Governo do Estado, são estas as mani

festações expontaneas de applauso e de apoio á acção que estou cles
en volvendo. 

Não estou, portanto, aqui, como o Sr. Affonso Camargo faz con
star, pelos seus escribas mercenarios da imprensa do Estado e desta 

Capital, exercendo paixões, nem obedecen·do á desmedida ambição po
lítica de mando na minha terra, quando a historia do meu pass;tdo, 
os meus antecedentes políticos no Paraná demonstram que, em um 

quarto de seculo de actividade, jámais a minha acção foi orientada 
pelo meu interesse pessoal. 

Mas ha, além dessas manifestações, que me chegam por v1a tele
g raphica, e de ultima hora, outras que posso trazer ao conhecimento 
do Senado; incitando-me todas ao cumpr~mento do meu dever, para 
ver si é possível; dentro dos recursos constitucionaes, poupar ao Es

t:ldo do Paraná as desgraças que o ameaçam, em virtude dos actos de 
prepotencia e de deshonestidade do Governo actual, que, sacrificando 
o futuro daquella terra, a reduz á mais extrema miseria, avilta a sua 
existencia de unidade da Federação e compromette-lhe as tradições de 

honra e de civismo. 

São cartas particulares, que não tenho o direito de dar, na inte
g ra, ao conhecimento publico; todavia, me permitto a liberdade de 
destacar trechos, porque elles reflectem bem a impressão que domina 

{) espírito de todos os paranaenses e o desejo ardente que todos elles 

alimentam de libertarem o Estado do domínio ferreo e aviltante que 

o subjuga. 

Diz-me urn amigo: 

"Não percà a oppórtunidade de desmontar esta maldita 

camarilha que nol> tem tanto infelicitado. Rátones que até 

ferro roem ! ! " 

Outro: 

"Vi; pelo Est~do , dê hoje, em s:ua secção telegraphica, 
que vae iniciá r a suà acção no Senado. 
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Bravos! Seja feliz na empreza, são nossos votos . Esta

mos ancwsos pela liberdade de nossa terra." 

Outra carta recentissima - de 8 do corrente: 

":Fazemos supplicas a Deus para que lhe dê coragem <.:\· 

v1ca e amparo seguro. para que triumphe nossa ca.usa." 

Nada mats, Sr. Presidente, eu preciso de dizer ao Senado, para 
revelar as impressões amarguradas, que dominam, hoje, o espírito dos 
paranaenses, quasi que sem esperança de se libertarem de um governo, 
que, delapidando a fortuna publica, ensombra o futuro daquella terra, 
levando a intranquillidade e o desespero a todos os lares do meu Es
tado. Ninguem alli se sente seguro, ninguem tem garantias, ninguem 

tem direitos; prevalece exclusivamente a vontade de um homem, que 
o acaso collocou á frente do governo, e que, pela corrupção, pelo arbí
trio, pela prepotencia, tudo vae reduzindo, tudo vae anniquilando, tudo 

abatendo. 

V. Ex., Sr. Presidente e o Senado, hão de estar estranhando a 
violencia de minha linguagem; mas saberão, com certeza, perdoai-a, 

porque é o desabafo do homem são que se vê atado ao pelourinho da 
mais desapiedada diff amação. Não h a da parte dos meus adversa rios 
para commigo, nem mais a consideração pessoal que se deve de homem 

a homem, em uma sociedade em que todos nos conhecemos; não devo 
eu, por isso, manter qualquer especie de consideração pessoal com os 
que por essa fórma e por esse modo me tratam. 

Meu desejo, de accôrdo mesmo com a minha educação e com os 
processos de minha vida política, era ir examinando o caso político 
do Paraná, sob todos os seus aspectos, com a moderação com que o fiz 

na sessão ultima, em que tive a honra de dirigir a palavra a esta 
Casa, para, depois de exposto o facto concreto, applicar-lhe o remedio 
legal, o r-emedio constitucional, solicitando do Senado da R epublica, 
do Congresso N acionai e do Sr. Presidente da Republica, o unico re
me di o que se offerece para o mal que nos afflige, o uniw remedio legal 
·e constitecional, porque o outro extra-legal - o da revolução ... 

O SR. VrcTORINO MoNTEIRO: - Isso é mais serio. 
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O SR. ALENCAR GuiMARÃES: - E longe della nã:J estaremos, Sr. 

Presidente, si surdos forem os poderes nacionaes deante das reclama
ções insistentes, que faz o povo paranaense, para se libertar do go

verno, que está enxovalhando e aviltando o Estado. 
Sr . Presidente, na ultima sessão tratei da situação financeira do 

meu Estado para chegar á demonstração de que os erros da adminis
tração eram de tal natureza que bem poderíamos chegar á conclusão 
que eu não queria, absolutamente, trazer ao conhecimento do Senado 

sem a prova immediata, de que o Estado do Paraná escá quasi em es
tado de fallencia, de insolvabilidade, não porque as suas condições 
economicas isso permittissem ou pudessem autorizar, mas pelos erros 
accumulados de uma administração inepta e criminosa. 

Disse e demonstrei com as proprias peças officiaes que aqui estão 
(mostrando uns relatarias), os relatarias desse secretario de fazenda 
que o Sr. Affonso de Camargo, caprichosamente, quer fazer seu sue

cesso r no governo, que para uma receita maxima de oito mil contos, 
esgotada já a capacidade tributaria do Estado, nós temos um passivo 
que, ao tempo em que apresentei a exposição; que trouxe ao conheci
mento do Senado, ao Sr. ,Pre3idente da RepuLlica, poderia orçar, dada 
a differença da taxa cambial, em cerca de 70 mil contos de réis, e que, 

hoje, com a elevação do cambio, póde ser calculado precisamente em 
60 mil contos de réis, divida cujos serviços de juros e amortização 

absorve mais de 60 % da receita. 
E o Estado, que se encontra nessas condições, está ainda ameaçado 

de ver, pela inepcia do seu governo, mais compromettido ainda o seu 
futuro com um novo emprestimo que se entabola e negocia neste mo
mento, emprestimo, Sr. Presidente, que já vinha lembrado pelo Sr. 

Munhóz da Rocha, nos seus ultimos relatorios com solução para as 
difficuldades financeiras alli reinantes. 

Em 31 de Dezembro do anno passado elle suggeriu ao Congresso 
que o autorizasse a contrahir um emprestimo de um milhão de esterli
nos, para com o seu producto ... 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Tapar o buraco . 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - . . . resgatar a divida intern ~1, 

calculada, segundo os dados officiaes, em quinze mil tresentos e trinta 
e tantos contos de réis, exclusivamente de emissões de apolices, não 
computados quatro mil contos de réis de bonus, nem a divida fluctuante, 
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cujo valor ninguem sq.be qual seja, porque elas peças officiaes isso 
não consta; emprestimo de um milhão de esterlinos que irá accrescer 
aos dous milhões e quatrocentos mil esterlinos do anterior e do fundi ng, 

ílugmentando, consequentemente, os já avultados encargos dessa divida, · 

em um orçamento de oito mil contos, no maximo, quando só as. despezas 
de administração orçam por sete mil novecentos e tantos contos de réis ! 

lVh:>, Sr. Presidente, como eu só quero allegar factos, provando-o:;, 
e como a exposição que levei ao Sr . Presidente da Republica firmou-se, 

quer no con.tracto do emprestimo de 1912, quer no funding de 1917 

e eu não fiz acomp;;tnhar essa exposição de todos os documentos indis
pensaveis ao exacto conhecimento da situação do Thesouro, pedirei 
a V. Ex. licença para publicar no meu discurso essas duas peças que 
são importantes, pois são elementos de informação que podem servir 
de guia áquelles que mais tarde quizerem examinar a procedencia d;ts 
minhas arguições, verificar si me assiste ou não razão na critica que 

faço á ç:apacidade financeira dos actuaes gestores da minha terra. 

Não ha ordem nas finanças, como não ha ordem na administraç~to. 
A creação dos cargos publicas não obedece, no Estado, ás necessidades 

do serviço . Os quadros do funccionalismo publico estão determinados 
na lei. Mas, si elles são insufficientes para attender os interesses da 
baix;;t politicagem, que tem como chefe o Presidente do E'stado, este não 
vacilla: pelo processo da addição ou pelo do ad r e-f erendum do Con
gresso crêa logares, fixa vencimentos e satisfaz as ambições dos seus 
cone ligi~narios . 

O SR. ALFREI'JO Eurs : ~ Que peça magnífica VV . EEx. fize
ram da administração do seu Estado. 

O SR. ALENCAR GurMARÃEs : - Aqui ha um caso muito interes·· 
sante sobre a supposta necessidade de attender ao serviço publico . 
Aliás, devo dizer, elle reclamava cuidadosa attenção do Governo. 

Todo mundo ou, pelo menos, todos quantos teem estado no E s
tado do Paraná, sabem que, infelizmente para nós, a cidade de Curi.
tyba tem pessimo serviço de agua e esgotos, o que por mal feito deu 
logar a que se estabelecesse o contacto da rêde de agua com a de es
goto, dajlÍ resultando, por vezes, ser assolada a cidade com a epidemia 
do typho, que tem dizima do a sua popu 1 ação . 

Ainda no anno passado houve necessidade de solicita r a interven-
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ção do governo de S. Paulo para a nomeação de urna commissão me
dica, que teve como chefe o Dr. Theodoro Bayma ... 

O SR. ALFREDO ELLIS: - ·Homem de valor e grande scientis ta. 
O SR. ALENCAR GuiMARÃES: - . . . que lá foi fazer um estudo 

completo da natureza da molestia que então grassava epidemicamentt, 

e que tinha sua origem no máo serviço de esgotos. Havia necessidade 
de modificar esse serviço e melhorar-lhe as condições, afim de attender 

á saude publica. Não só a agua era insufficiente, como de má quali

dade, o que compromettia a saude do povo. 
Em 1 de Fevereiro reune-se a Assernbléa Estadual. Quinze dias 

mais, quinze dias menos não comprometteriam mais a população d l 

que ella já estava. Pois bem: o Sr. Affonso de Camargo resolveu en

campar os serviços de agua e · esgotos, que estavam entregues a uma 
em preza particular e fel-o antes da abertura da Assembléa. Baixou 

um decreto autorizando uma emissão de 4. 500 :000$000 para essa en
campação e melhoramento do serviço, organizando uma repartição com 
avultado pessoal e pingues vencimentos, indifferente á delimitação da 
sua faculdade constitucional no uso dessa autorização. 

Aqui está, Sr. Presidente. 
E' o decreto de 22 de Janeiro de 1917, que autoriza a emissão de 

4. 500:000$000. A encampaÇão foi feita por 3. 300 :000$000 e os res
tantes 1. 200 :000$000 dessa emissão desappareceram, permanecendo o 
serviço na5 mesmas condições anteriores á encampação: insufficiencia 
e má qualidade da agua; e, como consequencia, as moles tias endemicas 

e epidemicas grassando na Capital do Estado. 
E' que _o serviço não era modificado pela necessidade publica, mas 

exclusivamente pelo desejo de attender ás solicitações de amigos e cor
religiqnarios que colheriam vantagens disso e que não as teriam si o 
Governo não usasse, arbitràriamente, de uma faculdade que não pos
sma. 

O ad-r.e_te1·endum do Congresso fo1 a solução. 

Assim em outros casos que poderei citar. (Paus a) . 
Sr. Presidente, o odio ou a affeição é o movel regulador de todas 

as acções do Sr. Affonso de Camargo. Não me illudi nunca sobre a 
attitude desse cidadão no Governo do Estado. Já o conhecia; e, em 
artigo que publiquei, fazendo-lhe o estud·o da personalidade, deixei per
feitamente claras as impressões que tinha e tenho a respeito de S. Ex. 
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Dizia eu, então: 

"Não somos pessimistas, nem nos~o intuitc~ é fazer c:on
sciente injustiça, a quem quer que seja, trate-se embora, d\' 
adversario que nos tenha provocado aggravos, magoas e re
sentimentos que ·difficilmente poderão ser esquecidos. 

Apreciamo~ os factos como realmente são, tirando delles 

as consequencias que a logica impõe, muito embora as cir
cumstancias futuras possam mudar e venham a mmorar os 
effeitos da imprevidencia que hoje revelamos. 

A essencia, porém, das cousas, não muda, conserva-se: 
sempre a mesma, e considerada ella forçoso é concluir de ac
côrdo com as nossas impressqes o 

. O proprio Sr o Affonso de Camargo, no discurso de outro 
dia, deixou em um impulso de sinceridade irreprimível, res

pondendo ás saudações que lhe dirigiam os seus amigos pelo . 
verbo inflammado e exaggeradamente confiante de um seu 

partidario, entrever a sua propria incapacidade para o des
empenho da aspera missão que lhe querem confiar. 

E S. Ex o tinha inteira razão. A sua vida passada, feliz 
e venturosa, por causas diversas, não lhe dá, a elle proprio, 
noticia de nenhum traço de superioridade de seu espírito, nem 
de realce nas varias funcções publicas que tem exercido. 

Deputado ao Congresso do Estado, em diversas legisla
turas, não se conhece nenhum parecer, proj e c to ou discurso, t:m 

os quaes se .possam ver ou descobrir vestígios de uma intelli
gencia e de uma cultur;t capazes de resolver os graves proble
mas de ordem economica, financeira, social e política, que hoje 
constituem no seu conjuncto a grande preoccupação dos que 
encaram a actualidade paranaense com a seriedade que im
põem os graves perigos que ella . encerra. 

Fóra da esphera legislativa, em que a sua ~cção se con
fundiu com a dos menos uteis ao aperfeiçoamento e bÔa orga
nização dos serviços publicos, não se sabe tambem de nenhum 

trabalho outro que tivesse divulgação e revelasse a sua apti
dão para a gestão dos negocios do Estado em momento tão 
difficil como o actual . 
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Administrador interino, durante mezes, já quando ali· 
rnentava a aspiração de ser investido effectivarncnte elo cargo 
e podia dar mostras de sua cap:~.cidade para exercel-o, abrindo 
solução de continuidade á série de desmandos e desatinos dt 
seu antecessor, vimol-o · apenas simular essa pr~occupação com 
,a . publicação de alguns actos que apparentavam restriccção 
nas cxaggeradas despezas publicas, mas que, na realidade, 
como os factos posteriormente demonstraram, visavam apenas 
afastar de cargos publicos que exerciam, funccionarios filia
dos á opposição. O interesse e as conveniencias de seu partido 

foram os moveis que o inspiraram ao expellil-os . Do bem pn· 
blico não cogitou sinão pelo mesmo processo mystificador que 
distingue o Governo de seu unico c grande eleitor. 

No exerci:cio de sua profissão de advogadv, privilegiado 

pela posição de chefe da situação no quadriennio que trans
corre e monopolizando as grandes causas que têm transitado) 

em nosso fôro e todas as mais que fóra delle se agitam, nin
guem conhece tambem trabalho de sua autoria que, revelando 
superior cultura jurídica, lhe desse renome entre os collegas 

mais competentes. De capacidade muito vulgar nesse ramo de 
actividade, a sua feição característica tem sido a da felicidade 
na rabulice e nas liquidações par accommodements. 

Como homem publico e profissional são estes os traços 
principaes de sua personalidade. 

Como particular, si amavel e gentil no trato, é tímido e 
vacillante e facilmente suggestionavel. A amizade, a sympa
thia, a paixão e o odio dão variações exqutsJtas ao seu ca
racter, quebrando-lhe a feição principal - a firmeza." 

Não me illudi, pois, nas impressões que tinha do Sr. Affonso de 
Camargo dous ou tres dias depois delle ser eleito Presidente do Es
tado, em · successão ao Sr. Carlos Cavalcanti. Essas impressões· foram 

confirmadas. :Os factos posteriores reforç~ram minha prevJsão: m
capacidade absoluta, odio e paixão pessoal, guiando-lhe a acção, dç
terminando-lhe os actos e inspirando-lhe os gestos. 

Para o odio, nenhum escrupulo na applicação das medidas de co
acção e repressão contra aquelle que é sua victima; para a affeição, 
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todas as facilidades, todas as liberalidades, sem recew mesmo que dellas 
resultem prejuízos manifestos para o Estado que o collocou á frente 
do seu governo e a cuja responsabilidade entregou o emprego honesto 

das rendas publicas. 
Mystíficando e mentindo sempre nas infor-mações officiaes para 

j ustífícar o má o emprego dos dinheiros publicos, chegou a affirmaçõcs 
que eu asseguro ao Senado não serem verdadeiras. 

Referindo-se, por exemplo, Sr. Presidente, a obras publicas exe
cutadas no seu governo e, procurando justificar o dispem1io de 56 con
tos, declarou, pelo seu secretario de obras publicas e de finanças ~ 
esse Sr. .Munhóz da Rocha, que elle quer fazer seu successor - de

clarou: "despendí durante o exercício a quantia de 56 contos com a 
construcção de uma estra.da ligando a linha Moema, no município de 

l taiopolis ao rio Itajahy." 
Não se construiu, entretanto, semelhante estrada, affirmo-o eu, 

apoiando-me em testemunhos de habitantes da região que nem siquer 
tive ram noticia de uma picada, feita pelo governo do Estado nessa 
zona, menos ainda, de uma estrada que custasse ao thesouro do Es
tado a quantia de 56 contos, paga, como diz 6 relatorio do Sr . M1J· 

nhóz da Rocha, de 31 de Dezembro de 1917 (pag. 156), ao Sr. Leo
poldo Xavier de Almeida, compadre e am1go do Sr. Affonso de C;~-

margoo 
Essa reg1ao, Sr. Presidente, hoje p não pertence ao Est<tdo do 

Paraná; mas ao de Santa Catharína, e eu interrogo o nobre Senador, 
St. Felippe Schimidt, pedindo-lhe que me diga se tem noticia da ex1s7 

tencia de semelhante estrada, nas regiões que· passaram do Paraná pam 
Santa Catharina. 

O SR. FELIPPE ScHIMIDT: - Não posso saber. Não sei quaes 
as estradas que passaram de um Estado para outro o 

O SR. PRESIDENTE: - Peço licença para observar ao nobre Se
nador que a hora do expediente está esgotada. 

O SR.. ALENCAR GuiMARÃES: - Sr. Presidente, muito teria ainda 
que dizer o 

Ha numero para votaÇões'? 

O SR. PRESIDENTE : - H a htimero o H a 39 Senadores pré·sentes. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃEs : - Neste caso, peçó a V. Ex o que 

me conserve a palavra na hora do expediente da ~ ess:ío de amanhã. 
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O, SR. PRESIDE:KTE: - V. Ex. será attendido. 
O SR. ALENCAR GuiMARÃEs: - Ficarei, hoje, por aqui, aguar

dando outra opportunidade para demonstrar, além destas, outras co
sitas más, que denunciam bem até onde vae sendo praticada a fónn:l 

republicana federativa no infeliz Estado do Paraná, por um governo 
que dispõe do direito dos cidadãos, dos dinheiros dos contribuintes, das 
liberdades políticas, ao seu arbítrio, a seu talante, segundo os seus ca
prichos, os seus odios e as suas paixões. (AI ui to bem; muito bem. ) 

CONTRACT D'EMPRUNT DE L'ETAT DE PARANÁ 

Contract de 2. 200 . 000 f, d'obligation de l'Etat de Paraná 5 % 
par an. 

Entre: 
Le Gouvernement de l'Etat de Paraná agissant en conformité de 

la lo i n. 1. 237, du Mai 1912, representé par Monsieur David Anto
nio da Silva Carneiro, et en vertu des pleins pouvoirs annexés au pré

sent contract et qui sera dénommé "Le Gouvernernement de l'Etat d.: 
Paraná" Brésil, d'une part ;. 

Et: La Banque Privée, d'autre part et l'Ethelburga syndicat m

tervenant à titre de signataire du Contract d'Emprunt de L'Etat de 
Paraná de 1905. 

; IL A ETÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT 

Le Gouvernement de l'Etat de Paraná a decidé, en conformité 
de la loi n. 1.237, de 1912, la création et l'émission d'un Emprunt 
Exterieur, or, de 2. 200.000 livres sterling, rapportant 5 % d'intérêts 
et amortisables en 60 ans, à partir du 15 Mars 1913. 

Une partie de cet emprunt est destinée à retirer de la circulation 
les obligations non encore remboursées de l'emprunt 5 % émis en 

France par l'Etat de Paraná, en vertu du contract de 1905; la réali
~a.tion du solde de l 'emprunt sera destinée aux usages suivants: 

a) réaliser l'unifica.tion de la dette consolidée de l'Etat de P a
raná; 

b) organiser les services du. Secrétariat de 1' Agriculture, du Com
merce et ·de l'Industrie, ainsi que les autres service-s créés .. par la. loí 
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dont les dépenses ne seraient par prévues dans la loi budgétaire en VI-

guer; 
c) effectuer eles 

pour l'assainissement 
la régularisation des 
dites municipalités; 

prêts à titre d'aide aux Municipalités de l'Etat, 

et à l'embellissement des villes, ainsi que pour 
serviços des dettes consolidées et flottantes des 

d) travaux publics en général. 
Les conditions stipulées entre les 

présent emprunt sont les suivantes: 

parties pour la réalisation du 

ARTICLE I 

Le montant nominal de l'emprunt est fixé à libras 2.200.000. 

Cet emprunt est représenté par 110.000 obligationb unitaires de 
libras 20 chacune. Ces obligations seront au porteur et rédigées en une 
ou plusieurs langeur au choix de la Banque Privée. Elles seront re
çues dans toutes les Caísses de l'Etat comme cautionnemént ou garantie 

pour leu r valeur nominal e . 

ARTICLE li 

Ces obligations produiront un intérêt annuel S ~~ du montant 
nominal, payable en deux parties égales au moyen de coupons semes

triels ayant leur échéance les 15 Mars et 15 Septembrr de chaque an

née. 
L'échéance du premier coupons est fixée au 15 Mars 1913. 
Chaque coupons sera payab1e á raison de 10 shillings. 

ARTICLE III 

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera á partir du l S Mars 

1913, en 60 ans, l'annuité pour l'interêt et l'amortissement se montant 
á S. 282.818 %' par an sur le montant du capital nominal, soit 
116 .222 livres sterling; il aura lieu par tirages au sort d'aprés un 
ta bleau qui ser a imprimé au vers des titres e qui comprendra 60 an
nu~és de f 116.222. 
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Les tirages annuels auront lieu à Paris, aux frais de l'Etat par 

les soms de la Banque Privée, six mois avant l'échéance du coupon du 
15 Septembre, en présence d'un délégué de l'Etat, si ce dernier l'exige. 

Le premier tirage aura lieu six mois avant l'échéance du second 

coupon. 

ARTICLE IV 

Les obligations sorties seront payées en même temps que le coupon 
dont l'échéance suivra le tirage. Le premie r remboursement aura lieu 

en même temps que le paiement du second coupon. 
Les listes des numéros sortis seront publiées, par les soins de la 

Banque Privée, et aux frais de l'Etat, dans un journal de chacune des 

villes de Paris, Lyon et Curityba. 
Toute obligation présentée au remboursement devra être munie 

de tous les coupons non échus. Au cas oú il en manquerait un ou 
plusieurs, leur montant sera déduit du capital à payer dive porteurs . 

Les obligations sorties au tirage qui ne seraient pas présentées à 
la date reguliêre du remboursement n'auront plus droic aux interêts 

á partir de cette date. 

ARTICLE V 

Quand les obligations seront au dessus du pays, l'Etat pourra e•t 

faire acheter à la Bourse, tant en France qu'à l'Etranger au cours du 

jour, mais exclusivement par l'intermédiaire de la Banque Privée. 

A partir çlu moment oú fonctionnera l'amortissement, ces titres 

pou:ront être utilisés pour cet amurtissement, mais jusqu'à concurrenc:•! 

seu:ement de la somme disponible pour l'annuité prévue au tablea•t 

d 'amortissement apres paiement des intérêts sur les titres en cirrulation. 

ARTICLE VI 

Les coupons et les titres amortis seront payés en Livres Sterlíng 

ou en Francs, au change fixe de 1 f est. 25f2S à la volonté des por

teurs, à Paris, à Curítyba, et sur toutes les autres places· que la Banq;l!: 
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Privée pourra désigner par elle. Les coupons échos payés ainsi que le> 

titres amortis et les coupons attachés au dits titres seront perforés par 

les soins de la Banque Privée uu de ses co-rrespondants et tenu .. ensuitc 

à la disposition de l'Etat. 

ARTICLE VII 

Des coupons qui n'auront pas été presentés au ,ecouvrement dan:, 

le délai de cinq ans à compter de la date de leur échéance ainsi que le~ 

obligations sorties aux tirages que n'auraient pas été presentées au rem· 

boursement, seront prescrits au profit de l'Etat. 

Si, pour une raison quelconque, des titres ou des coupons viennent 

à délivrer de' nouveaux titre~ ou coupons aux propriétaires, ces derniers 

ayant à supporte r le paiement des dépenses causées par le dit rempl-1-

cement, les dits propriétaires deveron fournir des preuves jugées suffisant~-; 

par l'Etat de l a part des titres et des droits des reclamants et, en outr~, 

avoir rempli toutes les formalités légales exigées par les lois du pay> 

au porteur du titre. 

ARTICLE VIII 

Le Gouvernement garantit le service intégral des intérêt~ et d~ 

l'amortissement du présent emprunt par ses revenus généraux 

En outre, l'Etat affecte -comme gage à cet emprunt: 

1 °) Les receites provenant de I 'impôt de transmission de propriét.; 

(transmissão de propriedade) ; 

2°) Le receites provenant de l'impôt des patentes (Patente com

mercial); 

3°) Les recetteJ provtnant des droíts d'exportatior,, apres préleve· 

ment des recettes necessaires pour assurer le service de l'intérêt de l' amor

tissement de l'emprunt 5 % de 1905. 
Apres l'amortissement integral de l'emprunt de 1905, les recettes 

provenant des droits d'expoTtation seront exclusivement affectés au ser

vice du présfnt emprunt. 
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ARTICLE IX 

La Banque Privée prélevera sur le montant du ~econd versement à 

effectuer ao Governement la somme nécessaire pour assurer le servi\:!: 

du premier coupon semestriel. 
D'autre part, le Gouvernement s'oblige, pendant la durée du pn!

sent emprunt, à remettre aux mains de la Banque Privée, à Paris, les 

fonds nécessaires pour le paiement des coupons suivants (lntérêts, amor

tissement et charges accessoires), les 15 Mars et 15 Septembre de chaque 

année, de maniere que paiement afferant au coupons n. 2 soit effectué 

au;;: caísses de la Banque Privée, le 15 Mars 1913, et ainsi de suíte, 

jusqu'à complet amortissement de l'emprunt. 

Ces sommes seront portées au crédit du compte d'annuitées de 

remprunt et produiront, en faveur du Gouvernement, un nitérêt de 1 /~ 

au dessous du taux d'escompte de la Banque de Fran·ce. Ce compte ser;l 

débité un mois avant chaque écheance des sommes nécessai1es pour 

assurer le service de l'emprunt. 

ARTICLE X 

Le Gouvernement de l'Etat de Paraná pourra, à moment quel

·conque, s' il le juge convenable, augmenter l'amortissement en donnant 

avis mois d'avance à Banque Privée ou en effectuant, sur le Marché, 

l'achat des titres par une valeur supérieure à la somme annuelle, l'Etat 

de Paraná se reservant expressement le droit de faire, à un moment 

quelconque, la conversion du présent emprunt, le;, porteurs des titre!> 

puisant, leur côte, du droit au remboursement de la valeur des dits titres, 

au pair ou à 1'acceptation des titres qui seraint émis en vertu de la cou

version. Toutefois, dans le cas oú la conversion serait décidée par 1~ 

·Gouvernement, ce dernier en donnera notification i't la Banque Privér., 

{i mois d'avance. 

ARTICLE XI 

I~a Banque Privée sera chargée d'effectuer le service des interêu 

de l'amortissement, des obligations du présent emprunt, . d'une manierr: 
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irrévocable et pour toute la duré.e de l'.emprunt, sauf le cas de conversion 

dont il est parlé à l'article précédent. Le Gouverntment accordera à h 
Banque Privée, pour ce service, une commission de J !'a sur l'annuit:.; 

totale de f 116.222 sterling, formant affection du présent contract. 

Cette commission sera payable par semestre, en même temps 

que la provisioh pour le montant du coupon. 
La Banque Privée .devra s'entendre avec ses correspond_ants en 

France à l'étranger pour le service des titres et coupons. 

ARTICLE XII 

La Banque Privée prend ferme le présent emprunt, suit f 2.200.000, 
valeU!· nominale, que le Gouvernement lui cete, jouissance du 15 Se
ptembre 1912, à raison de 93 %' (quatre-vingt-treize pour ccnt) , les 
dépenses pour l'Etat, même celles résultant de commissions, publicité, 
émission et concection de titres et droits fiscaux français ou anglais de 

quelque nature que ce soit, ne devant pas être supérieur à 6 ~lo ( six 
pour cent) le taux de 87 % (quatre-vingt-sep ts pour cent) restant li
quide, soit pour une somme effective de f 1.914-.000. 

Cette somme sera payée p ar la Banque Privée au Gouvernement 
de l'Etat de P araná dd la fa.çon suivante, savoir: une somme de 
f 330.000 sera remise au Gouvernement le jour de la signature du 
présent contract en valeurs bancables à 90 jours. 

Les paiements suivants seront également effectués par la B anque 
Privée au moyen de l'acceptation de Lettres de Change à 90 jours ei 

les échéances de ces Lettres de Changes seront échelonnées de la façon 
suivant: 

f 261.300, 132 jours apres la signature du présent contract; 
f 261 . 300,6 ( six) semaines apres le précedent; 
f 261.400,6 ( six) semaines plus tard. 

Ces quatres paiements formeront une somine totale effective de 
f 1 . l 14· . 000 . 

ART.ICLE XUI 

Lê solde effectif de f: 800.000 restant dú par la Banque Privée 
au Governement devra servir pour retirer de Ia citculation Ies Obliga.:. 
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tions 5 % de l'Emprunt de 190) qui n'auront pas été encore amorties 
au jour de la signature du présent contrat et il restera, a cet effet, 

dans les Caísses de la Banque Privée, qui devra assurer l'operation du 
retrait des Obligations anciennes aux lieu et place du Governement. 

La Banque Pri vée aura cepedant le droit de gude r dans ces Caísses, 
au li eu de f: 800.000 -- en especes, sus-mentionnées, une valeu r no
minale d'Obligations nouvelles égale à f: 919.540. 

Il est entendu qu'à partir de la signature du présent contrat, la 

Banque P rivée sera chargé d'assurer aux ·lieu et place du Gouvernemerit 
le service de l'intéret et de l'amortissement des Obligations 1905 de 
l'Etat de Paraná; d'autre part, la Banque Privée se réservés, vis-à-vis 
des po rteurs de 1905, d'user de tous les droits qui etarent au profit d!: 

l'Etat de Paraná par le contract de 1'Emprunt de 1905 . 

ARTICLE XIV 

Au cas oú 1e Governement désirerait laisser des font~ en dépo .. 

dans les Caísses de la Banque Privee, i1 est dés maintenant entendu qu' il 

lui sera alloué un intérêt de 2 % l'an sur toutes sommes placées avtc 
un mois de préavist et d e 2 Yz % par an sur toutes 1es sommes placéts 

avec 6 mois de préavis. 

ARTICLE XV 

Lc vaitrntnt de~ coupons et lc remboursement des titres du présent 
emprunt seront exempts de tout impôt au .Brésil, 1e Gouvernement s'en· 

gageant à payC'r toutes taxes fédérales, provinciales ou municipales, de 
quelque nature qu'ellrs soient présentes ou futures, dont 1es coupon~ 

ou 1es titres pourraient être gravés au Brésil. 
D'autre part, les frais de Timbre français, tels qu' i1s sont établis 

par le3 lois fi scales en vigueur en 1912, dev ront être supportés par la 
:Banque Privee qui devra également payer les dépenses causées par 
l'emission publique des · Obligatlons, ainsi que toutes lrs demarches y 

rdatives. Toute augmentation ultérieu r e des impôts francais devra êt·;c 
supportée par ies porteurs. 
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ARTICLE XVI 

La Banque Privee pourra procéder ou faire proceder au plecem?.nt 
ou à l'émission publique de tout ou partie du présent Emprunt, sut 

tontes les places qu'elle jugera bon. 
Le Gouvernemt-nt donnera !.es autorisations et les sign~tures né

ce5saire~ pom le prospectus et élaborera tou:s actes, y compris la réda
ct:on dt:s documents officiels indispensables qui pourronc être né .~essa•.
res dam le but de faciliter l 'emisfion. 

I.e Gouvernement autoii~t da Banque Privee, dans le but de hei·· 
lirrr la prompte émission du nouvel Emprunt sur les Marchés europ~ens , 

à rmettre des Ceni·ficats provisoires qui porteront le paraphe d'un R~ 

fHé~rntant du GouvernP.mem et, r,our contrôle, la signature d'ua Rr~·· 

present:t'lt de la Banque Privée. Les Obligations définitives portercnc 
les signatures, sceaux, paraphes ou marques du Gouvernement et devrout 
être remises a la Banque Privée au plus tard, au moment de l'échéancc. 
du prem1er coupon. 

La Banque Privée sera, d'autre part, tenue de procéde-r à ses frai~, 

au retrait et â l'annulation des certificats provisoires. 

ARTICLE XVII 

Le Gouvernement s'obligue, lorsque la Banque Privée le lui de· 
mandera à fournir les documents et à donner les pouvuirs nécessaires 
pour obtenir que l'E-mprunt soit coté aux Borses de toutes les place;; 
que pourra désigner h Banque Privée. Il s'obligue, en autre, à obte
nir l'inscription de présent emprunt aux Bourses de Corityba et de Rio 
de Janeiro dans le mois qui suivra la signa-ture du présent contrat . 

ARTICLE XVIII 

Le Gouvernement se réservé !e droit, à un moment quelconque, de 
remhourser au pair, par anticipation, avec un préavis de six mois, tout 
ou partie des Ohligatiom du présent Emprunt qui seront encore en ch·
culation. 
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Ce · remboürsement anticipé devra être annoncé au moyen d'aiÍno<l· 

ces insérées dans 5 journaux au choix de la BAN<JUE P~tiVÉE et au~. 

frais du Gouvernement. 

ARTICLE XIX 

Le Gouvernement declare que, dans le cas oú il apporterait, pe11 , 
dant la durée du présent ._ contrat, quelque modification legislatÍve ou 
autre, pouvant diminuer le total des revenus specialement destinée _ a!l_ 
~ervice de l'annuite du présent emprunt, il s'obligue a remplacer les t~· 

venus supprÍmes par d'autres equivalents. 

ARTICLE XX 

Sont à la charge de la BANQUE PRIVÉE, le rachat et le paiement' 
des interéts de l'emprunt de 1905 à compter de la date de la ' signatur~ 
des présents sans aucune charge pour l'Etat. Sur le depôt de 22.220 
f st., qui a été remis à la BANQUE PRIVÉE en vertu de l'article V da 
contrat de 1905 et qui represente le montant de l'echeance semestrellc:: 
de cet emprunt (interet, amortissement et commission) du ler A.vril 1913, 
la BANQUE la signature du présent contrat jusqu'à cette échéance. 

En outre, la Banque Privée remboursera les sommes déjà PRIVÉE 
remboursera au Gouvernement une somme de dépensées par l'Etat po!Jr 
ses rachats d'amortissement de 11.-110 f ' st. representant la parti e a 
courir depuis la date de l'Emprunt de 1905, attendu que le solde de 
f 800. 000 qui reste entre les mains de la Banque Privéc::, est destiné 
ao paiement intégml des titres du dit emprunt. 

ARTICLE XXI 

Toute contestation qui pourra s'élever entre le GóuvernLment rL 

la Banque Privée au sujct de l'éxécution ou de l'interprétatión du prc
sent contract sera resolue par un Tribunal d'Arbitrage, réuni à Paris, 
composé d'un arbitre désigné par le Gouvernement et d'un désigné par 
la Banque Privée. En c as de désaccord, ces arbitres nommeront un tiers~ 
arbitre, dont la décison sei'a définitive et exécutoire pour les deux 
parties. 



L;t sentençe arbitrale devra êt re r.endue deux rno1s. ap:rés,. la: dési

gnation .du, p.r~rnier arbitre·. 

ARTICLE XXII 

Pendant 5 ans, à compter de ,la date de l'emiBsion du pr<:sent em

prunt, .la BanqÚe Privée joi.ürà. d'un droit de préférence, à: conditions 
égales, sur toutes les operations financiêres qul ie Gouvunerncnt étési

rer<~ · effectuer ft l'étrangl. 

ARTICLE XXIII 

A la volonté de la Banque Privée, les titres seront libellés en francs 
ct en livres sterling. et le service sera fait en francs ou en livres sterling. 

Une Livre Sterling · sera comptée pour frs: 25,25 . 

·ARTICDE XXIV 

te~- · deux partieJ étant d'accord avec les conditions stipulées · u .. 
de~sus; les acceptent et s'obligent à leur fidêle exécution. 

ARTICLE XXV 

U. reste toute fois·· entendu qu'au cas ou il viendrait à so produir· · 
une crise politiyue ou financiere. qui, de l'avis de la Banque Privée et 
avec le plein assentiment du R epresentant du Gouvernement, causeratt 
aux Marchés financiêres une perturbation de naturc à rendre difficile 

bt réalisation -de l'operation, la Banque Privée aurait le droit de sus
pend.re cette derniêre pendant · la· duréa de la· crise. 

:Fait en· quatre · exemplaires, à. Paris, Ie 31 Decembre 1912. - Le 
et approuvé. La Banque Privée, D. François Malsal.- E. Relierr. 
l.'Etat du Paraná. Lu et approuvé. - David Antonio da Silva Car
nçzro,. 

Approuvé en qualité de signataire de l'Emprunt 1905. '-- L'Ethel• 
gurga Syndicate, Ott. Fuerth. 
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ANN-EXA A U CONTRAT IN·TERVENU L:E 31 DECEM· 
BRE 1912 

ENTRE 

La Gouvernement de l'Etat du Paraná représenté par Mr. da 
Silva Carneiro et la Banque Privée en présence de Tht Ethdburg:\ 

Syndicate r~présenté par Mr. Fuerth. 

IL EST EXPLIQUÉ ET CONTENU CE QUI SUIT. 

Les parties reconnaissent que les .l\'larchés financiers se trouvem 
dans la période de crise prevue à l' Article 25 du Contrat, «;t que s' i.l 

a été procédé à la signature du Contrat, c'est pour permettre á lVIr. 
Silva Carneiro de ne pas retaràe r plus longtemps son départ pour Curi
tyba. Lorsque la Banque Privée estimera que la situation est asseinie, 

dle aura la charge d'en prévenir, par télégramme, le Gouvernement de 
l'Etat de Paraná. 

·Cet avis aura pour effet de faire cesser la condition suspensive 

prévue à l'Arl'icle 25 et de rendre lt Contrat définitif et exécutoire. 
· 'La date du depa rt du télégramme sera réputée e0mme étant cell.~ 

de la signature du Contrat et servira de point de départ pour son exe
cution. 

Comme consequence, toutes les dates, époques de jouissance, échean
{:es, coupons, et d'une maniér générale toutes les dates ou époques· pré

vues au Contrat et dépendant, pour quelque motif que ce soit,· de la 
·date de signature seront modifiées et reportées de maniêre à laisser 
entre· la · date du télégramme et les dites dates ou épúques, le même laps 
de temps que celui établi pa r le Contrat, en prenant pour base la date 
du 31 Decembre 1912·. 

Toutefois; la Banque Ptivée devra prendre ses dispositiom que 
lcs écheances des coupons coincident avec le ler ou le 15 d'un mois. 

·Les p·résentes . seront considererées · 'com me faisant pa·rtie integrant~ 
du Contr.at. 

Fait & Signe ·cn q·uat re exe:Jnplaires . - Paris, le 31 Decemb'r·e 

1912 . Lu et approuvé. Banque P'rivée, François Marsal. - Pour 
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le Gouvernement. Lu et approuvé. ~ David -Antonio da Silva Car

ne~rr- , 

Lu et approuvé pour l'Ethelburga Syndicate, Ott. Fuerth . 

CONTRAT DE FUNDING AVEC L'ÉTAT DE PARANÁ 

Le Gouvernement de l'Etat de Paraná ( appelé ci-apres "Le Gou
vernement du Paraná") agissant en vertu de la loi numéro l. 466, d11 

5 mars 1915, et répresenté par Monsieur Gaston de Cerjat, 21, Bou
levard Lannes! à Paris, agissant en vertu de l'artide II de la dite loi 
e d'un Pouvoir daté du 28 février 1916 du docteur Affonso Alves de 
Camargo. Président dt l'Etat de Paraná, 

a fait connaire à 

la Banque Privbe Industrielle, Commerciale, Coloniale, Lyon· 
Marseille dont le siege social est à Lyon, 41, rue de l'Hôtel de Ville 
( :(ppelé ci-ap:res "la Banque Privée") agissant como émettrice 'de~ 
Emprunts 1905 et 1913 de l'Etat de Paraná), 

qu'il se trouve, . par suite des circonstances, dans l'impossibilité 
absolue d'effectuer, conformément aux contrats d'émission, le service 
de l'Emprunt 1913, dont 31.841 obligations correspondcnt au solde de 
I.'Emprunt 1905 encore en cir::ulation, et dans la nécessité de remettre 
aux porteurs, pendant une dnrée de trois années, des titres de consol i· 
dation représentent le montant des coupons qu'il est dans l'impossibi-
1ité de payer. 

La Banque Privée ayant fait observer: 
1.", que, d'une part la suspension du service de la Dette extérieure 

par- suíte de l' emploi temporaire fait par !e Gouverne.ment pour !e..-; 
hesoins de l'Etat des revenus affectés au dite service, rend 1ongtemps 
impossible la vente de tit res de l'Emprunt 1913 destinés pour partie
à l 'échange des titres de l'Emprunt 1905 et par suite à l'unification 
de la dette; 

2.", que d'autre part, le reglement préferentiel appliqué dans l'opé
ration de consolidation aux titres de l'Emprunt 1905 non encare échan
qés rend également pour longterrrps impossible l'échange de ces obli. 
gations con tre des oblígatiom de l'Emprunt 1913; 
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un Tribunal arbitral composé de: .Messieur Gaston de Cerj at, 
;>ou r l'Etat de Paraná; Louis Dapples, administ rateur-délégué ele la 
Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud, pour la Ban
que Priv ée, et Raphael Georges Levy, membre de l'Instítut, sur~arbit r !: 

choise par les deux précedents, s'cst réunu à Paris, le 19· mars 1917. 
et, pu ·,m acte annexé au p;·~sent contrat, a arrété de montant en ci~· 

culati(. J~ OF la Dettt' t:Xttrieurt> de l'Etat de Paraná, montant que l'Eta~ 
a reconu conforme à la réalité et devant être, en cons~quencc, la ba.>c 
des inscri ption s budgétaires. 

Les propositions du représentant · de l' Etat pour le réglement des 
coupons échus ou à echoir du p remier avril 1916 au p remier Octobre 
1918, inclusivement, sur les obligations. de sa Dette extérieure ayant 
été amendées conformément à la Demande de .l'Office National eles 
Valeur Mobilie res et sous réserve de leur ractifications par une assem
blée générale des porteur d'obligations, le Gciuvernement du Paraná 
et la Ban·que Privée, agissant dans l'intérêt des porteurs, ont rédigé 
le présent contrat en vue de fixer les conditions du service de la · Dett~ 

extérieure pendant .Ja période de consolidation .et des obligations de 
consolidation pendant leu r durée . 

ARTICLE 1 

Par la Joi numéro 1. 446, en date du 5 mars 1915, dument ap· 
prouvée par le Congrês Législatif de l'Etat de Paraná, le Gouvern·~· 

ment du Paraná a été autorisé à proceder à la création d'un Emprunt
de consolidation . 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, le répresentant de 
l 'Etat de Paraná a, d'accord avec la Banque Privée, fixé de montant 
de cet Emprunt à une somme totale de 267.860 ( deux cent soixante
:;ept-mill e-huit cent soixan te) , ou, au change ·fixe de livre .l ,2;)\ francs, 
25", f rancs : 6. 763·. 463 ( six millions sept cent soixante-trois mille qua· 
tre cent soixante-cinq f rancs ) , représen tant le montant des coupons que 
l'Etat est dans l'impossibilité da payer. 

Le régime des obligations de consolidation 6 % or à créer en 
vertu de la l.oi sus-vi sée se ra étahli conformément aux (li ,~o,itions d !l 

pniscn t contrat. 
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.ARTICLE li 

Pendant une période de trois années, comptées ·du ler. octobre 

1915 au 30 Septembre 1918 inclus, c'est-à-dire comprenant les coupmL 
venante à échéance du ler. Avril 1916 jusqu'au ler; Octobre l9lh 
mclusivement, les coupohs de la dette exterieurs·, seront pour parti~: 

payés en espéces et pour partie échangés contre· des obligations de con
solidations · 6 % o r, dont la création est pré'vue à l'article ler. 

Pour la premiere année, compte du ler. Octobre 1915 an 30 Se' 
p tembre 1916, l'Etat de Parana rerhetti'a à la Banque Privée des ob1i

gatiüns de · consolidation 6 % o r pour un rriontant de libres: 108.920 
(cént huit miHe neuf cent vingts) ou Frs. : 2. 7 50.230 (deux millions 

sept cent cinquante mille deux cent trente). 
Pour la deuxieme année, comptée · du ler. Octobre 1916 au 30 St

ptembre 1917, l'Etat de Para.na remettra à la Banque Privée unt 

snmme en espe·ces de livres: 7 . 960 ' (sept mille neuf cent soixante) ou 
francs: 200.990 (deux cent mille neuf cent quatre vingt dix) et des 
nbligations de consolidation 6 % or pour un montant de livres: 

100.960 ( cent mille neuf cent soixante) ou franc: 2. S49:. 240 ( deux 
millions cinq cent quarant neuf mille deux cent quarante francs). 

Pour la troisieme année, compté du ler. Octobre 1917 au 30 Se

ptembre 1918, l'Etat de Parana remettra à la Banque Privée une 
somme en especes de livre~: 29.940 ( vingt neuf mille neuf cent qua
rante lívres) ou francs: 7 55.985 ( sept cent cinquante-cinq mille neuf 
quatre vingts cinq · francs et des obligations de consolidation 6 ~~ m 
pour un montant de livres: 57.980 ( cinquante-sept mille neuf cent 

quatre vingts livres) ou frs. 1. 463.995 ( un million quatre cent sni
xante-trnis mille neuf cent quatre-vingt quinze) . 

Au cas ou le change brésilien viendrait à s'améliorer et à. se fixer 
à 14 (quatorze) d, au minimum pendant les six mois précédent des 
échéances des coupons tombant apres le ler. Octobre 1917, le versement 
en espéces serait augmenté de livres: 7. 960 ( sept mille neuf cent soi
xante livres, ou frs. : · 200.990 ( deux cent mille neuf cent quatre-vingt
dix francs) et porté pour la troisieme année à livres: 37 .900 (trintf' 
sept mille neuf-cent livres) ou frs. : 9 ~6. 97 5 ( neuf cent ' cinquante six 
mil! e neuf cent soixante quinze francs) . 

Le montant des obligations de consolidation 6 % or remises par 
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l'Etat de Paraná serait dans ce cas réduit. d'un même montant de Livres: 
7. 960, ou Francs : 200. 990. 

ARTICLE III . 

La reparation des obrigations de consolidation 6 % (J!' et des som

mes en espêces remises par l'Etat de Parana pendant la durée de l'ope
ration d~ consolidation sera cffectué entre les porteurs des obligatiom 

non encote échangées de l'emprunt 1905 et les porteurs · eles obligations 

de l'Emprunt 1913 en tenant compte de leurs droits et privileges sur 
les bases· établies d'un commun accord entre la Banqu-: Privée et lt> 

H.éprésentant de l'Etat de Parana, le montant en circulation des .obli
gations de char.un de ces deux Emprunts étant fixé par l'acte d'arbi
trage annexé au present contrat. 

ARTICLE IV 

Les obligation~ de consolidation seront au porteur et rédgées en une 

ou plusieurs langues, au choix de la Banque Privée, leur montant no
minal sera de livres: 10 ( dix livres) soit, au change fixe de 25 franc.s 
25,252, frs. 50 ( deux cent cinquante deux vingt 50) . 

Le<> obligations de la consolidation seront libelés, i't la volonté· de 
la Banque Privée, en francs ou en livres &terlines et le service sera 
fait en francs ou en livres sterlines, au change fixe de une livre 

25 f rancs·, 25. 

Des reçus de coupons, échangeables · ulte·rieurement · au pai r contre 
des obligations de la . consolidation, seront delivrées aux porteurs en 
échange de leurs coupons échus . 

Pour faciliter l'échange de ces reçus de coupons contre des obliga
tion e 6 %, or, il sera crée des reçus de coupons entiers, de demi cou
pons et de quarts de coupons, de telle sorte que, pour obtenir une obli
gation de · consolidation; le porteur dévra présenter a l'échange un ou 
plmieurs · reçus de coupons r~présentant 20 coupons enti.êres, ou 40 dcmi 

coupons, ou 80 quarts de coupons . 
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ARTICLE V 

Les obligations de consolidation produiront un inté!:êt annuel ;,k 

6 % de leur montant nominal payable aux porteurs à Paris, en francs, en 

deux parties égales, les l er avril et 1 or obtobre de chaque année, au 
caÍsses de la BANQUE PRIVÉE . 

.L'échéance du r· coupon fixé au 1 .. , octobre 1916. 
Chaque coupon ser a payable .à raison de 6 ( six) shillings, soit fn. . 

7,57 5 ( sep francs, 57 5, brut, au change fixe de livres : 1-25 f 25. lJ ,1 
intérêt de 6 % ( six pour cent) par an sera payé en espêces aux porteur ; 

de reçus de coupons lors de l'échange de ces reçus contre des obligatiom 

de consolidation. Cet intérêt sera calculé de la date d'échéance du coupo :1, 

indiquée . sur le reçu, à la date de livraison des obligations de consoli · 

dation. Celles-ci pourront être delivrées qu'aux dates d'échéance des 

coupons, soit les ler avril et 1•• octobre de chaqu'année et 'porteront 

jouissance de ces mêmes dates. Les sommes nécéssaires au payement dt: 
cet intérêt séront prélevées par le BANQUE PRIVÉE sur les versemLnts fai t;; 

par le GOUVERNEMENT ou PARANÁ pour assurer les services des Obli

gations de consolidation délivrées chaque semestre. 

ARTICLE VI 

Pendant les cinq premiêres années de l'opération de consolidation , 

c'est-à-dire du 1•• octobre 1915 au 30 septembre 1920, le GOUVERN ::> · 

MENT ou PARANÁ payera l'intérêt de 6 %• (six pour cent) des obliga

tions de consolidation créés ch aque semestre pour un montani: égal :1 

celui nécéssaire à l'échange partiel des coupons échus de la dette exte

rieure, ainsi qu'il est prévu à l'article li du présent contrat. 

De ce fait tes payements en espêces à effectuer par L' ETAT DE PA .. 
RAN Á séront les suivants: 

1•• Oct obre 1916 . . .... : . . . . .. . . . .. . ... . 
1.. A vril 191 7 . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. ... . 
1•r Octobre 1917 .... .. . ...... . . . . . . . .. . 
1•r AvriJ 1918 . . . . .. ... .. . .. . .. .. . . ... . 

LV. 

1.633,16 
3.267,12 
4.782 
6.296,8 

FRANCS 

41 . 253,4~ 
82 .506,90 

120.745,50 
15'~ .984, 1 ô 
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1"'' Octobre 1918 .. .. . . .......... . ... . . . 

1" Avril 1919 .. . . . . .. . . ... . .. . · ...... . 
1"' Octobre 1919 .................. . . . . . 
l " .Avril1920 ............ ... ......... . 
1"' Octobre 1920 ................ . ... . . . 

7.166,2 
8 .035,16 
8.035,16 

8.035,16 
8 .035,16 

I 
180.94+ 
202.903,9) 
202.903,9) 

202 .905,95 
202 o 205 ,9.) 

A' partir de la sixieme année, c'est-à-dire, à. datcr Ju 1" Octobrt 
1920, commencera l'amortissement en vingt cinq années des obligations 
de consolidation. L'annuité pour l'intérêt et l' amortissement s'éléverá ;\ 
7,822.672 % sur 1e montant du capital nominal, soit par an: lv.: 
20.935.16-2 ( vingt mil neuf cinquante trois livres seize shillings deu '~ 

pences) ou f rancs: 529.033,68 ( cent cinq vingt neuf mille quatre vingt 
trois francs, 68) et par semestre lv.: 10.746.18-1 ( dix mille quatre cen t·> 
soixante seize livres dix huit shillings un penny) ou francs: 264.541,8+ 
( deux cents soixante quatre mille cinq cets quarente et un francs, 84\ 
le prémier versement de 1vs.: 10.476,18-1 ( dix mille quatre cents soixant.; 
seize livres dix huit shillings un penny) ou francs: 264.541,84 (deux. 
cents soixante quatre mille cinq cents quarente et un francs. 84) se ra 

effectué 1e premier A vril 1921. 
L'amortissement aura lieu, d'apres un tab1eau que sera imprimé a11 

verso des titres et qui comprendra vingt cinq tirages et s'effectuera pa r 
rachats en Bourse, lorsque les titres seront au-dessous du paire, et p ar 
tirage au sort lorsque les titres seront au paire au-dessous du paire. 

Le Gouvernement du Paraná se reserve le droit d'accelerer l'amortis
sement par rachats en Bourse ou de rembourser la totalité ou une parti:: 
des Obligations de consolidations au paire à une époque quelconque. 

Les tirages annuels auront lieu à Paris au frais de l'Etat par le;; 

soins de la Banque Privée, six mois avant l'~chéance du coupon du 1•• 
Octobre en présence d'un délégué de l'Etat, r.í ce dernier l 'exige. 

Le premier tirage aura lieu le premier 'Avril 1921. 

Les obligations de consolidations sorties au tirage seront payés en 
rnême temps que coupon dont l'échéance suivra le tirage. Le premier r~m
bours~ment aura lieu I e 1" Octobre 1921. 

Les listes des numéros sorties seront publiée~, par les soins de b 
Ba nque Privée et aux frais de l'Etat, dansun journal de chaqu'une de ; 
villes de Paris, Lyon, Amsterdam, Curityba. 
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Toute obligation préseritée au remboursement dévra être muni de 

tous les coupons non échus. Au cas il en manquerait un ou phisieu!·s 

leur montant sérait déduit du capital à p ayer aux porteurs. 
Les obligations sorties au 'tirage que ne seraient pas présentées 1 

la date réguliere du remboursement n'auront plus droit aux intérêts :'! 

partir de cette date. 

·ARTICLE VII 

Les coupons et les obligations de consolidation amorties séront 

payées en francs, à Paris ( aux caísses de la Banque Privée au à celle 

des établissements designés par elle sur d'autre place). 
Les coupons échus payés, ainsi que les titres amortés et les coupons 

atta:chés aux dites titres, séront perforrés par les soins de la Banque 
Privée ou de ces correspondents et ténus en suite à la disposition de 

l'Etat. 

ARTICLE VIII 

Le Gouvernement du Parana s'engage, pendant toute la durée de 
1' Emprunt de conso lidations et jusqu'à son complet remboursement, a 
verser mensuellement, le premier de chaque mois, au crédit de compte 
de la Banque Privée, chez l a succursalle de la Banque Française et 
Italienne pour l'Amerique du Sud à Curityba, le douzieme de l'annui té 
necessaire au service du dit Emprunt, de maniere que la sixie·rne men
salité soit versée entre les mains de la Banque Française et Italienne 
pour l'Amerique du Sud un mois avant l 'échéace du coupons. 

Des que cette sixieme mensualité séra versée, la Banque Française 

et Italienne pour 1' Amerique du Sud tr.ansférera, à la Banque Privée 

à Paris le total de la provision pour la payement du coupon. 
La Banque Française et Italienne pour 1' Amérique du Sud boni

fiera directement . à l'Etat les intérêts sur les sommes que lu i aupont été 
versées p endant le semestre. 

La B;J.nque Privée restera chargée d'assurer le service des intéret8 
et de l' amortissements des Qbligations de consolidation, d'une manier-e 

i~revo aable, et pcur toute la durée de l'Emprunt. Le Gouver:neni.ent ·du 

Paraná accordera à la Banque Privée, pour ses s·ervices, une commtsston 



223 . -

de 1 % ( un pour cent) sur le montant des sommes versées pour k . 
service des intérêts et de l'amortissemcnt des dites obligations. Cet':.e 
commission sera payab/e mensuelement en même temps que la provisio,1 
pour le montant des coupons. La commission de 1 % (un pour cent) 
sur l'annuité du service de l'Emprunt 1913, ainsi qu'il est prevu à 
l'article XI du contrat du 31 décembre 1912, restera acquise à l;t Ban
que Privée, cette commission étant calculée sur le mont des titres encare 

en circulation. 
La Banque Privée devra s'entendre avec ses correspondents en 

France et à 1'étranger pour le service des titres et coupons. 

ARTICLE IX 

Les coupons qui n'auront pas été presentés au recouvrement dans 

un délai de cent ans, a compter de la date d·e leur échéance, ainsi que 
les obligations sorties au tirage que n'auront pas été presentées au rem
boursement dans les trente années que suivront le jour de leur rem
boursement, seront prescripts au profit de l'Etat. 

Si, pour une raison quelconque, des titres ou des coupons viennent 
a ôtre détruits ou perdus, l'Etat consent à delivrer de nouve<lU titr>s 
ou coupons aux p roprie taires, ces derniers ayant a supporter le p ay-c
ment de dépenses causées par le rempl acement, les dites proprietair,:.s 
devant fournir des preuves jugées suffisantes par l'Etat de la perr.e 
des titres et des droits des reclarmmts et, en autre, avoir remplr t01~t t. ~ 

les formalités legales exigées par les loi s du pays du porteur du titre. 

ARTICLE X 

Les obligations de consol idation constitueront un engagement direct 
de L'Etat de Paraná et juiront, pour la garantie de leur s·ervice de in
térêt et d' amo'rtissement: 

Premier - Des mêmes g~1ges especiaux que les emprilnts 1905 "t 

1913, à en ran g immediatement inferieure à celui dont bénéficient les 
dits emprunts et par anterieurité tous autres emprunts ulterieure; 

Second - Des gages especiaux affectés en .premier rang par l'Etat 
de Paraná au service des obligation de consolidation 6 % o r et resultant: 
des excedents de l'.impôt d'export?,tion provenant du payement 'en or 
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à 'es droits sur l'herva matté brut, des élévation de taxes d'exportation 

sur le betaille, de café e les bois; 
Troisieme - En autre, apres un delai de cinq années, le produit 

de l'impôt foncier, de l'impôt deE. industries, et profissions et de l'im
pôt sur les espiritueux, séra affecté em premier rang à la garantie des 

c·bligations de consolidation 6 % or, le Gouvernement du Paraná deda
rant que les dits impôt séron entiêrement librés à cette époque . 

ARTICLE XI 

Le Gouvernement du Paraná s'oblige, lors que la Banque Privée le 
lui démandera, a· fournir les docurrients et a donner les pouvoir nécessai

res pour obtenir que les obligations de consolidation 6 % or soient cotées 
aux Bourses de toutes les places que pourrat designer la Banque Privél'!, 

notamment à la Bourse de Paris. 

ARTICLE XII 

Les obligations de consolidation 6 % or ainsi qut> les reçus de 
coupons délivrés aux porteurs en échange de leurs coupons, séront im

primés au frais du Gouvernement du Paraná, par les soins de la Banque 

Privée. 
D'autre part, lors dela delivrance des titres ou des reçus de coupons, 

les frais de timbre du pays ou s'effectuera cette delivrance (France, 
."-ngleterre ou Hollande) seront supportés par le Gouvernement du Pa
raná, tel qu'ils seront établis par les lois fiscales en viguer au moment 
de la délivrance. Les dépenses de publicité occasionées par la presente 
operation de consolidation seront supportées par le Gouvernement du 
Paraná jusqu'à concurrence d'une somme de 5. 000 (cinq mil) francs. 

Seront également à la charge du Gouvernement du Paraná, les 
frais engagés pour la realisation de la presente operatio~ de consoli
datíon. 

Le payement des coupons et le remboursements des obligation~ de 
ronsolidations seront exemptes de tous impôts au Brésil. Le Gouverne

ment du Paraná s'engage a payer toutes taxes fédérales, provinciales ou 
municipa:les, de quelque nature qu'elles soient, presentes ou futures, dont 
les coupons ou les titres pourront être gravées au Brésil. 



Les droits et garan ties stipulées en faveu r des obligations des Em

;nunts 190S et 1913 par les contra ts des 3 Aout 1905 et 3 1 Decembre 
1912 sont maintenus S;J ns changernen.t 2.u prof it respec;:if de chaque 
em1sswn . 

En dehors de ces revenus generàux, le Gouvernement dn Pamná a 

affecté à la garan t!e du service ele s Emprunts 1905 et 1913 les gages 
speci:mx suivants: Emprunt 1905 : les recettes provenants des droits 
d' exportation. 

ler. L es recettes p rovenants d;~ l'impôt de transwission des prop rie
tés (transmissão de propri-êdades) ; 

2e. Les recettes provenants de 1 'impôt dcs patents ( patente com
merc i:-.1); 

Emprun~ 1913 : 

3e. Les recettes provenantes eles droits d'exportation, apres préle

vement des recettes necessaires pour assurer le service de 'l' interêt . e de 
J'amortissement de l'Emprunt S % 190S. Apres amortissement inte

gral de l 'Emprunt 1905, les recettes provenants des droits d'exportation 

seront exclusivemente affectées au service de l'Emprunt 1913. 
Suivant l'article IX du contrat du 31 Decembre 1912 le Gouver

ncmeat du Paraná s'était engagé, pour toute la dmée de l'Emprunt 

1913, à rernettra anx mains de la Banque l'rivée, à Paris, les f onds 

nécessaires au payement eles coupons six mois avant la date d'échéan•:e 
eles dits co upons. 

Par dérogation à ce tte estipulation , il demeure entenclu que lors 

qne le service de la D et:te exterieure aura été repris en especes cet-\

dire apres les trois années de l'operation de consolidation, le Gouver

nement du Paraná versera le premie r de chaque mai au credit ele la 
Banque P rivée chez 1 a succu rsalle de la Banque Française et Italiennc 

pour l'Amerique du Sud, en Curityba le douzieme de l' annuité néces~ 

saíre au service de l::t Dett e exterieurc,- ce douzieme étant prélévé par 

privilege sur les revenus specialement affecté s, en garailtÍe et, en ~as 

de insuffisance des dits revenus speciaux, sür les receptes gên:érales de 
l'Etat . 

Les sommes versées par le Gouvernement du Pai:anâ chez 'la: · su'.::~ 



tursalie de la Banque Française et Italienne pour l'Amerique du Sud, 
à Curít--ba, porteront interêt en favcur de l'Etat, ainsi qu'il est estipulé 
i), l'articfe VII du présent contrat. Ce compte séra également débité dan s 
les conditions précisées à l'article VII des sommes necessaires au service 

de l'Emprunt 1913. 

AR'l' ICLE XIV 

L'amortisscment rcguliôre de la dettc exttrieure et suspcndu pen

dant une periode de treize annécs, du premier Octobre 19U :tu_ 30 Se· 
ptembre 1928, cct-à-dire qu'apres les trois ;mnées de l'operation de con
s-olidation et jusqu'à la treizieme année inclusivement, le Gouvernement 
du Paraná payera seulcment l'Inte rêt à S % ( cinq pour ccnt) sur les 
Livres: 1. 7 58.40.0 ( un million sept cept cinquante huit mil! e quatre 
ccnt l ivres) ou f ;s. : 44.399.600 ( quarente quatrc million troins ceP.t 
quatre vingt dix•neuf mille six cent francs) d'obligations en circulation, 
soit pa r an, livres: 97.920 ( quatre vingt dix sept mille neuf éent ving: 
liv res) ou fr s. : 2. 219.980 ( deux million deux cent dix neuf mille neuf 
cent quatre-vingt francs) et par semestre Livres 43.960 C quarantc troís 
mille neuf cen ts soixante livres) ou frs.: 1.109 .990 ( un million cent 

neuf mil neuf cent quatre vingt dix francs) . 
Toute fois, l'amortissement ·de la D ette extcrieure dev ra être ter

miné dans les dclai prevus. En consequence cet amortissement repren
dra avec la quatorzieme année con_1me moyen d'une annuité d'interü 
et d'amortis sement s'élevant à 5,661. 62S % sur le n1ontant des livres : 
1. 758.400 (un million sept cents cinquante huit miHe qu:J.tre cents ]i. 
l. 758.400 (un n-rillion - septs cents cinquante huit mille quatre cents) li
vingt dix nenf mille six ccnts francs) d'obligations en circulation, soit 
par an I~v - ; 99.554-3 ( quatre vingt dix neuf mille cinq cents cinquant-: 
quatre livres trois pene e) ou frs .: 2. 513 .748,85 ( deux mill íons cinq 
cc;,.t treize mille sept ccnt trente huit fracs, 85) et par semestre 

livres: 49.777-1 I~ ( quarante neuf mil! e sept cent soixante dix sept li
yres un peny e clemi ou frs.: 1.256.869,42 ( un million deux cent cin
quan tc six mille huit cent soixante neuf francs, 42) le Gouvernemcm 
du Paraná se re:'.erve le droit d'accelcrer l'amortiss-ement par rachat s 
m Bourse ou de rembourser la totalité ou une partie el es ohligation s 19 B 
encore en circulation ~ une époque quelconque. 
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ARTICLE XV 

Toute contestrrtion que pourra s'elcvér entre le Gouvernement du 

Paraná et la Banque Privée au sujet de l'execution ou de l'intcrpretation 

du présent contrat sera resolue par un Tribunal d'Arbitrage rcun1 a 
Paris, composé d'un arbitre designé par le Gouvcrncment du Paraná 

et d'nn designé par la Banque Privée. 
En cas de desaccord, ces arbitres nommeront un tiers-arbitre dont 

la decision ser:t definitive et executoire pour les deux parties. 
La sentence arbitrale devra être renclu deux mois apres la designa

tion du premier arbitre. 

_-\RTICLE XV! 

Les cleux parties etant d'accord sur les conditions stipulées ci-des

sus, les accéptent et s'obligent à leur fidele execution. 

Fait en quatre exemplaires à Paris, !e vingt mars mil neur ccnt 

dix sept. 

Le represcntant de l'Etat du Paraná, Cerjai; Banque Privée, le 
directeur, L. de Rosiers. 

V ~m á Mesa, é lido, apoiado e remettido á Commissão de Consti
·,üção e Diplomacia, o seguinte 

PROJECTO 

N. 71 - 1919 

O Congresso N acion:ll resolve: 

Art. 1.0 E' o Gonrno Federal autorizado a intervir ~o Estado do 

Paraná, nos termos do art. 6.0
, n. 2, da Coastituição da Republica, 

para o fim de manter e fazer respeitar alli os princípios esseP..ciaes do 

regimen republicano federativo e o livre exercício de suas instituições. 

§ ].0 Para esse effeito, nomeará o Presidente da Rf~publica um 

interventor de sua inteira confiança, mas que seja · notoriamente extra-



---- 228 -

nho á vida e aos interesses dos partidos políticos locaes, ao qual in-

cumbirá: 
I. Declarar insubsistente a eleição alli realizada a 19 de Outubro 

ultimo para Presidente e Vice--Presidentes do Estado, no período admi
nistrativo a começar em 25 de Fevereiro de 1920, e para Deputados ao 
Congresso Legislativo na vindoura legislatura, e, dentre dos sessenta 
dias que se seguirem a esse acto, mandar proceder à nov a eleição para 

0 preenc-himento desses logares, assegurando, no pkito, ao eleitorado, a 

mais completa liberdade de voto. 
li. Baixar instrucções para essa eleição tendo em vista, quer 

quanto á organisação das mezas, quer quanto ao processo eleitoral, as 

disposições da lei federal n . 3.208, de 27 de D ezemb ro de 19 16, e de
creto n . 12.321, de 7 de Fevereiro de .1917, re speitadas quanto ás 
condições de elegibilidade e inelegibilidade as prescripções rla Consti
tuição de 7 de Abri·l de 1892, e mais leis do Estado, vot:mdo cada elei
tor em cedulas separadas para presid ente e vice-presidentes, e para 
deputados em listas como dous terços dos deputados a t·l ege r, nos te'> 

mos da legislação estadual vigente. 
III. I nstaurar o mais rigo roso inquerito sobre a arrecadação e a 

applicação das rendas publicas, promovendo a responsabilidade criminal 
dos culpados em todos os actos de desvios do respectivo emprego legal, 
bem como a de quantos por qualqner modo tenham, em beneficio pro

prio, ou de terceiros, prejudicado o patrimonio elo E stado. 
IV. Proceder na fórma das leis contra todos os re sponsave is pe los 

attentados, violencias e actos de pr·eva ri.caçi"to .contra as leis estaduaes ou 
federaes, contra os quaes se tenham levantado queixas e que, por qual
quer fórma fidedigna, chegarem ao seu conhecimento . 

V. Reintegrar nos seus Jogares os funcc ionarios publicas, Cj\!e não 
occupando cargos de immediata confiança da administração, tiverem sido 
removidos ou demittidos por motivos de ordem política ou partidaria, 
desde treze mezes antes e ·depois de l 9 de Outub ro ultimo, e contra os 

guaes nenhuma nota desabonadora exista no registro dos serviços pre

stados ao Estado. 
VI. Utilizar-se da força publica da 

verno as providencias necessa rias para o 

sc~ipta nesta lei. 

União e requisitar do seu go
bom exito da intervenção pre-

. VII. Rel~.tar ao Congresso Nacional, apenas concluída a sua mis· 
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são com a insrallação e posse do Congresso e Governo do Estado, etel
tos nos termos desta lei, as medidas que tiver adaptado em observancia 

e cumprimento de suas d isposições . 
§ 2.0 N orne a do o interventor, nos termos desta lei, as autoridades 

estaduacs e federaes dar-lhe-hão auxilio e obediencia no desempenho 

das funcções de que fica incumbido em observancia do estatuído no ar

tigo 6, n. 2, da Constituição Federal . 
Art. 2.0 O Presidente da Republica fica igualmente autorizado a 

fixar os vencimentos do interventor, bem como os dos auxiliares que 
nomear e forem neccssarios, <tbrindo para isso os creditos indispensaveis. 

Art. 3.0 H.evog:un-sc as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 17 de Novembro de 19.J9. - Alencar Guima

riíes ( *) . 

SESS/\0 DE 18 DE NOVEMBRO 

No expediente: 

De Cama ras 1\Iunicipaes do Estado do Paraná, telegramma do teôr 
seguinte: 

" lmbituba, 15 -- Cama ra .iVIunicipal cidade Imbituba reunida ex· 
traordinariamente, protesta por unanimidade votos contra impatriotica 
att itudc Senador A.lencar Guimarães, que apresentou projecto pedindo 
intervenção governo f ederal Estado Paraná visto attentar contra autono
mia E stado consinta dito Senador renunciar mandato visto haver de
cahido 'confiança povo pa ranaense - Antonio Pupo, Presidente Camara.. 
- H ermann Scheid, Prefeito M unicipa-l .. 

"Ourinhos, 15 - Camara Municipal J acarésinho sessão extraordi
na.na unanimidade vereadores leva conhecimento altos poderes Repu

blic:l vehemente protesto contra projecto intervenção neste Estado au
toria Senador Alencar Guimarães projecto attentatorio autonomia Pa
raná sómente justificavel situação Estado cujo povo segura Senador 
Alencar renuncie mandato de que exorbitou. Saudações . E gair, Presi
dente Cama r a. -- O. A !cantara, P refeito ." 

r:::) ~D.o e.nn~t·· •la S;yn01J)Bõ.} ÕOl~ tr:l·b-H:N"l o-s 1/o rSenndq o P·f1reç:er (J a. CcH11f:.lÍF-ff:.O 
~1-' r:nn~titu i~;ú,n r 
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Curityba, 16 - O povo reunido praça publica protestou energica· . 
mente contra projecto intervenção f ederal do Senador Alencar Guima

rães sómente em defesa do seu brio tendo porém prestado homenagens 
devidas á alta Camara legislativé'. Paiz de cuj as serenidilde e sabedoria 

nunca duvidou. A commissão popular: Lisimaco Costa. ··- Ennio Jvictr
ques. - Narciso Cortes . -Rober-to 1.Wuller. -Nascimento J-unior. -
Pretextato T aborda. - Sebastião Pamná. - Olympio Lisboa. - A. 
Ricardo L ustosa, - José Paladino. - Gregorio Garcez. - Francisco . 
Bonina. - Alfredo Neves. - Bento Aztimbufa. - Feres Merhy. -· 
João B ello. - Ernesío .i\1 erlin. " 

uLapa, 14. - Camara lVIunicipal esta cidade ao estar outras C >.
maras Estado reunida em sessão extraordinaria aggra v o unanime mo
ção protesto acto Senador Alencar Guimarães apresentando proj ecto Se

nado afim effectuar intervenção federal Paraná . A Camara a sua de·· 
liberação considera acto contrario natureza mandato conferido Senadur 

Alencar offensiva brios povo attentatorio autonomia Estado. Senador 

Alencar está virtualmente divorciado opinião publica contrario vontade 
povo que o concita renunciar mandato não soube manter imprescindível 

serenidade ." 
"S. João Triumpho, ]5. -- Tendo pleito 19 Outubro cor rido li

vremente em todo o Estado fi scalisado pela opposição, Camara .Muni
cipal de S. João Triurnpho, solidaria com Presidente E stado e Ca
mara Municipal Curityba em reunião extraordinaria acaba, por unani
midade, votar moção protesto contra projecto Senador Alencar, apre" 

sentado Senado pedindo inte rvenção f ede ral Estado por julgar esse acto 
attentatorio nossa autonomia, f erindo brios povo paranaense concitando 
aquelle Sen?.dor renunciar mandato visto decahir confiança. Cordiaes 
saudações . - J osé Antonio Destefano, Prefeito ." 

"Morretes, 14. -- A Camara Municipal de :Morretes em reunião 
hoje realizada protesta ene rgicamente contra a attitude do Senador Alen
car Guimarães pedindo intervenção federal neste E stado por julgar 
esse acto attentatorio sua autonomia e brios do povo paranáense. Respei
tosas saudações. ·-- Luiz Brambilla, representante. - Sebr!slião Comes 
de Faria, camarista. -- Jos é FelifJ/JC de Azevedo, camari sta. -- Artltur 
L eão ela R ocha, camarista. Antonio da Silva, camarista. - - Jlilarws 
JU alucelli, camarista." 

uTeixeira Soares, 16. - ( \unara M unicipal de T eixei.ra Soares 
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em reumao extraordínaría approvou moção protesto contra projecto In· 

tervenção Estado apresentado Senado pelo Senador Alencar Guimatães 
cujo acto que fere profundamente dignidade povo paranaense esta Ca
mara poder legalmente constituick um dos departamentos Parai;á, con

sidera mesmo Senador decahído confiança neste município acha oppor
tuna renuncia seu mandato. - Antonio Niarum. Geara, Presidente Ca

mara." 
"Antonina, 15. - Tenho subida honra communica!' V. Ex. que 

.Camara Municipal desta cidade reunida hoje sessão extraordinaria vo
tou por unanimidade de membros presentes moção protesto contra acto 
Senador Ailencar Guimarães apresentado Parlamento N acionai, projecto 

intervenção federal neste Estado visando apenas interesses políticos, po
rém ferido profundamente brios povo paranaense princípios basicos re· 
gimen republicano. Attenciosas sau·dações. - Presidente Camara, J. 
r eand1'0 v eiga. ·~ 

"S. :Matheus, 14. - Camara Municipal de S. Matheus em sessão 
rxtraordinaria realizada hoje unanimemente votou moção protestando 
contra projecto Senador Dr. Alencar Guimarães que pediu intervenção 

Governo F ederal, neste Estado em virtude ser este acto attentatorio so
berano autonomia E st:.tclo Paraná e contrario aos brios do povo pa!'a

naensc. Cordeaes saud::u;ões. - Presidente, J oaquirn Alern." 

"Boxo R oiz, 16. - Camara Municipal de Roxo Ruiz em reunião 
ext raordinaria hoje resolve por unanimidade de votos protestar energi
camente contra a impatriotica attitude do Senador Alencar Guimarães, 

a.prrsentando projecto Sena·do, pedindo intervenção Estado por julgar 
esse acto attentatorio autonomia brios paranaenses concita aquelle Se
nador renunciar mandato . Saudações . - S(ijturnino Bueno Camargo. 

- Osorio Alves Pil-es. - Joaquim Luiz dos Santos. - Gabriel Cur.v. 
-- H oracio Vie1ra. - .J acob Dursky ." 

"Guarapuav·a, 14. - Camara l\!Iunicipal, reuni.ão extraordinaria 
votou protesto seguinte Camara Municipal Guarapuava zelosa principi':l 
autonomia consagrado constituição protesta com todo ardor seus senti

mentos republicanos ent ranhado amor pelo Paraná contra odioso pro
jecto intervenção apresentado Senador Alen-car Guimarães, monstruosG 

producto da paixão partidaria e ambição poder alimentadas pelo infid 
mandatario povo paranaense cujos brios quer conspiração em desabalo 

~ n! inç.ontido f.lc spe ito pelíJ. fragor0sn. repulsa, Tnfli::;ida ljberrirqo c()mi-
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ciO eleitoral, 10 Outubro, Paraná. Pelo regimen da ordem e da lei Pre
feito exercícios suas funcções constitucionaes em largos surtos, progresso 

não pode reclamar tão monstruosa medida vilipendiosa seus brios atten
tatoria ~ua autonomia autor deprimente medida bem ·repudio paranaen
se. Viva Repuhlica! . Viva Paraná autonomo! Attenciosas saudações. 
- EugP.nio Lopes Branco, Presidente. - Daniel C leve Guilherme 
H aenisch. - Francisco de P a.ulrc Alves. - Felisbino Corrêa dos Samto.;. 

- Bento Carnm·go Barros." 
"Campo Largo, 14. - Diante impatriotica e inesperada attitude 

Senador Alencar, com projecto intervenção federail neste Estado, C.t
mara :Municipal, reunida hontem sessão extraordinaria votou unanime 
moção protesto contra tal projecto que além de inconsttucional e gran
demente attentatorio autonomia. Estado onde r-eina completa ordem po
lítica e arlministrativa a Camara :Municipal, confiando no elevado ~ 

alto patriotismo Senado, honrando suas glorias tradições verdadeira
mente republicanas está certa não consentirá nesse tr·emendo. golpe sabia 
Cor..stituição Republicana. Saudações. - João Dellegrrwe, Presidente 
Cama ris til<> . - Jorge José Sade. - B alduino de Pai v a. - Vida! P·~
droso Sor1ierzos,h. - Manoel de Paula Andrade. - J oão Brustolino. 

F orttt'11ato Ceccato." 

"Pir<1.hy, 14. - Camara Municipal Pirahy, Estado Paraná reunid:t 
sessão extraordinaria , protesta contra iníquo projecto Senador Alencar 
Guimarãe.•, pedindo intervenção federal, neste Estado por julgar atten
tados autcuwmia Estado e ferir brios povo paranaense solidario honrado 

governo Dr . Affonso Camargo aquelle Senador tendo perdido confian· 
ça povo puanaense e virá renunciar mandato que pelo mesmo povo lhe 
foi conferido: Respeitosas Saudações. - Francisco C.icffi, Prefeito. 
- Na,holeão Gomes de Proença, Presidente. - Victor JVIilleo Cama
rista. -- Octaviano Rolim de Chura. - Estanislau Valmonn, Cama
rista. - ·· Kalil .Mady, Camarista. -José A. Vaiz, Camarista." 

"O,Irinhos, 16. - Municipalidade Santo Antonio Platina Paraná, 
protesta vibrantemente projecto intervenção autoria Ser:<J.dor Aiencar, 
attcntatorio constituição republcana, pedindo Senador A.lencar resignar 
mandato que confiamos e que exorbita em nosso detrimento. Viva a 

Republica Livre. - E. Cafmcho, Presidente. - Pedro C!ero, Prefeito." 
"Guarakesôaba, 16 . - Cam:ua J\lfunicipal município de Guarakes

saba., r.~unida secção ext:-aordinaria protesta contra projecto apresentado 
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Senador Alencar sobre intervenção federal Estado por julga r acto atten· 

tato rio brios povo paranaense. -- Camara Niunicipal. " 
"R.io Negro, P aran:í, lS. - Carnara lVIunicipal em sessão extra

ordinaria deante attittidr assumida Senador Alenc:u Guimarães apresen
tando projecto intervenção federal Paraná, attentatorio autonomia Es
tado brio povo paranaensc cahindo assim mandato acaba votar mo(;ãu 
nrotesto contra projecto referido concitando Senador renunciar seu man
-dato. Saudações. Rio Negro, 15 de Novembro de 1919. -José Blcy, 
Presidwte. -- Felippe Kirclmer. - Antonio Vaecrio. - Carlos Schnei

der. ---- Fmncisco N um<:r. - H enrique Stalke." 
Araucaria, 14. - Reunião sessão extraordinaria C8.mara Municipal 

de A raucaria, legitimo repres-entante povo município, re-solveu protestar 
contra inepto projecto Senador Alencar Guimarães autorizando inter

venção federal neste Estado. Na da justifica procedimento referido re
presentante, que por esta fórma pretende ferir gravemente cssencia 1\~

gimen, para dar pasto á sua ambição partidaria . Povo paranaense, in
justamente offendido tem direito exigir Senador Alencar decline man
dato não soube honra r procumndo violar autonomia, rasgar Constitui

ção Estado. Araucaria, 14 de Novembro de 1919 . - Pedro Pizzato, 
Presidente. -José Jvfarqu~.r de Souza. TheodoTo Andrade. --- Cm,

rado lzorovshi. - Victor Gomes." 
"Curityba, 13. - 1\'[oção de protesto - A Camara l\Junic:ipal de 

Curityba, em reunião extraordinaria hoje realizada no Paço M unicipa l 
resolv·eu por unanimidade de votos de seus membros presentes, protestar 
indignada contra a. impatriotica attitude do Senador Alencar Guimarãts, 

que á falt;t de prestigio eleitoral, pretende escalar o poder subvertendo 
a ordem. constitucional do Estado, suppondo iUusoriamente poder en
vol. ver ness?. crirninosa aventura os altos poderes da Republica. A Ca
mara :Municipal, lamentando que a paixão partidaria e 2. ambição p es
soal obliterassem os sentimentos de justiça do representante federal, con
sidera seu acto como um attentado aos brios e á honra do Estado e 
11 rna grave trahição aos direitos do povo paranaensc, que o concita a 
renun-ciar o mandato por haver decahido de sua confiat:ça. Curityb:t, 
13 de Novembro de 1919. - Francisco de Paula Guimarães, Presicle nt~. 
-- Ja:vme Bal!ão. - Constante de Souza Pinto. -- liVences!au Glaser. 
- - Joaquim Au.r;usto de AndTc.·de.- Francisco Simas rVallace de .!lfel-

lo, -- Percy 7/Vith.ers. -Antonio Torres. - João Façtcz. 
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O Sr. Alencar Guimarães: -- Continúo. Sr. Presidente, no 

desempenho da tarefa que me impuz de justificar a ncce;sidadc da ll1 

tervenção federal no Paraná, para restabelecer alli os princípios esstll

ciacs do _regimen republicano · federativo, que estão ;,endo proposit<Id:t

mentc a-dulterados e esquecidos pelo Governo do meu Estado. 

Começarei o meu discurso de hoje, lendo ainda telcgnunm;ts 'd.: 

applausos, de apoio á acção que estou descnvol vendo nesta Casa, tel.t

grammas que respondem do modo mais eloquente ·e vibrante á cam-. 

panha de diffamação que o Governo do Estado move contra o hu
milde orador, representante daquella terra nesta Casa do CongrcsSIJ 

N;~cionaL 

Aos tekgrammas officiaes eu contraponho estes outros que veem 

firmados por cidadãos dignos, espiritos livres e independentes, que nã:J 

se escravizaram ainda ao capricho, que não se subordinaram ainda ás 

imposições do Go~rerno, que pelos seus actos desabusados vae perdendu 

todos os títulos de rccommendação e de consideração publica. 

De Paranagu~, por exemplp, Sr. Presidente, recebi o seguint<~ 

telegramma : 

"Paranaguá, 17, 18 e 30. -- Interpretando sentiment·J 

maioria povo Paranaguá vos felicitamos pelo altivo patrio

tico gesto apresentação Senado Federal projecto intervençã'J 

rn.anter fórma republicana federativa Paraná. Hypothe
camos inteira solidariedade vossa digna attitude prol salvação 

destino nosso infeliz E stado. Saudações. 

A commissão: .T oão Guilherme. - Elyseo Pereira. -
Polycarpo P. Pinheiro . - Pedro de Paula Manso. - Agos· 

tinha Pereim. - Randolpho Veiga. - Acrisio Guiuwríies. -
.Jayme Santos. - J osé T ito Costa Lobo. - Franciscc Tovar. 
- Joaquim N eve.r. 
Tramujas . . 

De Antonina: 

!vfucio kfarinlzo. -- Claro Rodrigues 

"Antonina, 17, 14 e 30. -- Camant Municipal f elicita 

V. Ex. pelo patriotico gesto intervenção para fazer cessar cor

rupção que reina no E stado e aproveita opportunida·dc par :: 

rtssegurnr-lhe inteira so lidaried;uk Saudru:ões. - Sebastilío 
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0uu;:;a, presidente. - João Pa:ult~o~. - Eugenio lYiacedo . 

Candido H olegccrio. NI anoel Fonseca, camaristas," 

De JVforrctas : 

"J\{orretas, 17, 13 e 15. - Felicitamos V. Ex patrio

tico projccto intervenção que corresponde puro sentir bom 

paranáenses. Hypothecamos inteira solidariedade. Affectuosao 

saudações. -- Trajano Con/eiro. - Henrique Kreutzer. --

lvianoel Am.orim. - Alfredo S{mtos. - Leoncio Antunes. -

Olympio Trombim.- lvforeg'orio Lima. - Zulmiro .Malltcúo.r. 

- M. Ma!heiros. -- Valentim Felix da Silva. - Modestu 

Cordeiro. - João Jo.i oreira. -- José Possani. - B ert!zoldu 

de lvfimuda. - Clarimundo Cordeiro. - Joaquim Trari· 

/úzo. - Jorge iVIelior. - José Lopes. - Leandro cruz. ---

Joaqzmn Cunha. - !Yianoel Lucas. - H ew-ique Lourenç-:: . 

Pedro Ribeiro. - Euclydes Loureiro. -- João Marque;. 

-- Lysandro Trancoso. - Osorio Pinto. -- Tito Cordeiro 

- João Borges. - José B allastella. -Benjamin Alves. - -

Paulino Côt·tcs." 

De Iraty: 

<~Iraty, 17. - Senador Alencar Guimarães. Congratu

lo-me V. Ex. pela feliz idéa projecto intervenção federal, 

unica medida salvar Pa.raná restabelecer garantias constit>.i ·· 

cionaes e direito voto. Saudações. - Tito Afan;al, advogado.' ' 

"Curitiba, 17. - Senador A.lencar Guimarães. Caloros .!s 

feli citações sua brilhante attitude s;dvação nossa terra. S:m .. 

dações. - - 1\f anoel Lobo." 

lHas, não é só, Sr. Presidente, por v;a telegraphic~t que ru recebo 

essas manifestaç&,s. A imprensa da minha terra tambem já se vac pn.•
nuncianclo a este respeito e ainda agora, ao entrar nesta Casa, tive ;: 

felicidade de receber um exemplar da Gazeta do Povo, jornal indepen 

dente, não pertec:ente a nenhuma corrente partidaria do Estado, e qm: , 

em artigo editorial, que não lerei todo, mas, que pedirei par3 msc!'lr 
:1n meu discm'so, como peça complementar, disse o seguinte: 

"Preste-nos o emin.ente Senador este servi~;o; erga n n 

Srn:<do ;J ~u ;; v0 7, fiUtorizaq!1, çontando o muito que o pov>; 
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rc iTl wff rido; contando como os Íortuitos detentores do pode i 

publico se se rvem das forças do Estado; narre com fidelidade 

os factos denunciativos da improbidade, das violencias e da; 

immoralidades da actual. ::tdministraçã0 publica do Paraná, c 

estanws certos de que ninguern, nenhum homem de bem, no::· 

nhum homem politico qu e não seja do estofo dos que por aqm 

vicej am, agarrados aos restos do nosso desgraça do E stado; 

nen hum homem político lhe negará o apoio necessa rio á se~ 

extirpar dentro do nosso seio, esta organização criminosa qu~ 

infelicita o nosso E stado e enve rgonha a Repu bli ca.'' 

Ha outros topicos i n tere~:santes, gue 0 Senado vae ap reciar pcL 

leit.ur<t integr <tl do artigo, quando publi cado o meu discurso . 

Agora, Sr. Presidente, vou desempenhar-me de uma obrig~1ção que 

huntem contra hi; quando prometti ao Senado, logo após a leitur;t d·:> 

t:clegramm::t que rne foi enviado por amigos de S. f11htheus, d izer a esu 

Casa quem é ?\ r a rins Camargo, Presidente elo Congresso L egis la ti''" 

P:u~náensc e que se incumbiu de transmitti r , em nome elo s-e u gove rne. 

ordens a tod:ts as Camaras municipaes para protesta rem perante o Pr e

sidente da H.epublica, perante o Congresso, perante a imprensa desc:i 

capital cont- ra a acção que eu estou desenvolvendo nesta Cas;L 

E quem o v:te dizer não so u eu, Sr. Presidente, é ellc prop ri o. 

F' elle: mesmo quem vae se apresentar a0 Sen;;do como um hmcltm seni 

:J ut.orid a ele mo r a l para combater a at:ti.tude ci vi c a e pa triotica que aq :.E 

tenho assumido em beneficio da nossa terra commum . 

O Sr. Martins Camargo é irmão do Sr. Dr. Affonso Alves 'd •2 

Camargo, Presidente do E stado do Parani. 

Até tres :1naos e meio passados esse cid?.dão era um homem pobre . 

Tinha ·ávido atf o começo da administração do Sr. Carlos Cavalcam'., 

em 191?., como advogado sem clientela .. sem clp:tcidadc para o excrcic!c· 

da sua profissão, e para manter-~ e tiver ~t necessichcle de dirigir um 

estahe lecimento de instrucção publica em que, nãl'! me consta qu e fos 3e 

professor, mas em que se aproveita v a da capacidade do seu co m r 1· 

nh ei ro de clirecçã0 para tira r os ·recursos necessarios á sua sub sistencia. 

Com a a~c:-enção do gove rno do Sr. Carlos Cavalcanti, esse moço. 
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qúe tinha apenas a recommenda l-o a qualidade de irmão de Affonso cl•

Carr.argo, foi chamado para servir em uma das secreta rias do Estad.: . 

Abandonou o meio que até entãu tivera de vida, de director de u:ll 

coli tg io, e p assou a ser funccionario do Estado, dirigindo uma de s u a~ 

secretarias. 

;\las, Sr. Presidente, no exerctcto dessa funcção elle não poud': 

destacar-se pelo seu merecimen w intellectual, pel os se rviços que tives3 : 

prt~St<tdo ao Estado e viveu obscuramente á testa elos se rviços publico~ 

que lhe tinham sido confiados, supprind0 a ~u a incapacidade pela capa

cidade dos auxiliares que tinha na sua repartiç;:o_ 

Não teve tambem, Sr. Presidente, opportunidade de demor,strar as 

qual idades que, depois, revelou sob o governo do seu irmão; talvez 

porque o Sr. Carlos Cavalcanti, de outra compleição moral, de outra 

envergadura, que não o Sr. ft:ffonso Camargo não permittisse que u 

.')r. ~\'brins desenvolvesse a sua activida de, para aproveitar-se da pa

s i ç~. n official que occupava, e compensar, com ella, as difficuldades da 

sua vida fi nanceira , :tté então assignalada por defici ts consti'.n tes, fl•) 

[.eu orçamento. 

O Sr. Carlos Cava lcanti é, hoj e, roeu inimigo pessoa l. F om,>s' 

amigos; dive rgimos em política e as nossas divergencias chegaram a v~ 

o cór te das relações pessoaes, que vinham s·endo manticia, inalterada · 

mente, durante vin te e cinco annos . D evo dize r, porém, que elle é um 

homem reconhecidameJli te honesto . ]:'-;' certo que o seu ·governo teve 

erro s - erros muito graves, m~1s j ustic;a todos lhe devemos f:tzci-. ~r 

houve dissipação de dinheiros r ·ublícos, si h m.nc desperd ício, si no sen 

governo, começou a desordem financeira , ern que hoj e se debate o P<.t · 

raná, é preciso que si o diga com f:ranqur za, 0 Sr. Carlos Ca valcanêi 

não concorreu direc.tamente, ou con.'icientemente, para que , na sua admi · 

nistração, se instau rasse a advocacia admini.strativa, que carac:ter;za :: 

governe do Sr. Affonso de Camargo. 

O que é verdade, sobretudo, é que o Sr. i\'larins terminou o pe

riodo go vernamental do Sr. Carlos Cavalcant i, dei x:mdo a Secrttar::t 

de Obra~ Publicas, que, então dirigia, pobre, _ como . h:n·ia entrado pan 

el1a, de modo a poder elle proprio cl.i zer, em artigo publicado no org:io 

offici~.l do Estado, ho dia 29 de Outubro ultim.o, o seguinte : 
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E' cxacto que, quando deixei o cargo de secn:tario de 

Estado da administração do Sr. Carlos Cavalcanti, a minh:, 

situ;1çiio financeira era má e só accusava deficit." 
"lvias nào é menos exacto .que depois disso, tra bal h:mciD 

sem desfallecimcnto, consegm ganhar o que, hoje, tenho." 

Está vendo, portanto, o Senado, que o Sr. lvlarins de Camarg·.• 

mesmo decJara que, ha tres annos e meio, ao deixar a Secretaria d ~ 

Obras Publicas, no governo do Sr. Carlos Cavalcanti, o seu o:·çamen:o 

:te cus a v a apenas deficits - a sua situação financeira era má. 

Pois bem, decorridos estão tres annos e meio. Nesse período ck 

tempo o Sr. :Vl::trins de Camargo tem sido, apenas, advogado sem causa·:; 

notaveis, nc fôr'o do Paraná, advogado sem que se lhe conheça um 

pleito só que tenha despertado a attenção publica e recommendado a su:1 

capacidade; advogado que conseguiu em tão curto tempo de serviços, 

serviços que toda a gente ignora, serviços que não transitaram pelu l 

cartorios, serviços que não foram ohjecto de sentenças de parte do~ . 

.1 u1zes, mas serviços ele advocacia, como elle diz, em um período e!'n 

que o Estado está dirigido, na sua suprema magistratura, pelo sen 

proprio irmi"to, e consegue com elles fazer fortuna c arrolar, Sr. Pr•:·

siden te, os seguintes bens: 

Está na Republica, orgão official do Estado, do dia 27 de Ou-

1'1.tbro, com a sua assignatura: 

"Na da herdei e tudo que possuo tem sido g:who a custa do nw~1 

proprio trabalho. 

"Eis o meu patrimonio: 

"Um terreno no Portão, arrahalde dest:t Capital, em com,num com 

os professores Francisco de Paula Guimarã.es e Julio Theodorico Gu,

mar:ícs, que me custou lO :000$. Um terreno em Itapema, Antonina, 

que comprei elos herdeiros · clo conselheiro :Manoel Alves, em socieda\i '' 

rom o Coronel Leopoldino de Abreu, custando a minha parte S :000$00C. 

s :000$000. 

"Um terreno com 400 alqueires mats ou menos rm Santo Antonio 

da Platina, qm comprei do Coronel .Joaquim Thomaz, de Thomazimt , 

pela quantia de 2S :000$000. 

"Panes de terras na fazenda da Barra Grande, com a área appro· 
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ximada de J .000 alqueires, as quaes recebi em pagamento de honorarÍch 

na dzvúão jzuhcial daquell:l fazenda e que avalio em 50:000$000. , 

''Uma parte do terreno denominado S. Vicente do Palmasola, w> 

Eé;tado de Santa Catharina, em commum com José Cina e outros, qm· 
obtin em pagamento de honorarios )de advogado no inventario dé 

D. Justina Nogueira, com área de 4.000 alqueires e que avalio tnl 

lS :000$000. 
•' Não tenho saldo algum em banco, mas tenho na Carteira do 

Banco do Brasil, para cobrança, duas promissorias emittidas a meu 

favor pela firma Luce, Rosa & Comp., de Porto Alegre, no valor tot:>.l 

de S9 :200$000. 

"As demais promissorias emittidas, a meu favor, por aquell ;-, 

firma, no valor de 82 :969$, JÚO levo em conta, porque estão servindo 

de garantia ás minhas contas correntes naquelle banco e no do Co n

mercJO. 

"Tenho mais em adeantamentos feitos para o custeio dos se rviço:; 

de diversas dwisôes judiciaes, das quaes sou ·1dvogado, emprestimos ~ 

alguns amigos, acções de diversas emprezas, moveis, bibl.iotheca, roup:cs 

de uso, etc., 50 :000$, approximadarnente. 

"E só. 

"Como obtive esses bens'? 

•• Com os honorarios da minha profissão, entre 0 s quac•; 

avultam os que ganhei com a venda da fazenda "Barr:t 

Grande", doo herdeiros da baroneza da Limeira, sitt~ada no 

Estado de Santa Catharina, dos quaes sou procurador, venda 

esta feita :i firma I~uce Rosa & Comp., de Porto Alegre, con

fo rme poderá verificar o Sr. Lins pela competente escriptur:1 

passada nas notas do tabellião Gabriel Ribeiro, desta Capital, 

e que me proporcionou o lucro liquido de 203 :3H$6S4.'' 

Devo aqui esc] arecer a.o Senado que correm, continuam a correr ~10 

Pa ran~í boatos sobre a origem da assombrosa fortuna feita pelo Sr. 

i\:farins Camargo nesse tríennio de administração de seu ir;não. Em ço.l

sequenria disso dle tomou-se de brios na sua honra e lançou um rept•J 

~o Dr. Benjamin Baptista Lins de Albuquerque, redactor do jornal 
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ponsabilidade dos rumores que corriam sobre a iilegitimidade da Ío!·

cuna com que se apresentava, gastando despropositadamente, quer nas 

bancas de jogo, quer em uma vida confortabilissima que manttm 

·actualmente em Corityba elle, pauperrimo, conforme confessou, ha tres 

annos e meiO. 
O Dr. Lins acceitou o repto, e arrolando o que possuía, e fôr..t 

obtido no exercício de sua profissão de advogado dos mais conceituados 

em Corityba, convidou o Sr. Nbrins a fazer o mesmo. 

Elle, proprio, por si mesmo, arrolando todos os bens que possu•:, 

accrescentou: 

"Devo, porém, declarar, desde já, ao Sr. Lins, afim dro 

lhe poupar futuras exhibições, que, pelos contractos que fiz 

com os referidos herdeiros da baroneza de Limeira, com (;,; 

herdeiros do conselheiro l\'layrink e outros proprietarios .h 
terras particulaTes, neste Estado, para a divisão j<tdiciai e vend:t 
das ditas terras, tere i margem para ganhar o dobro ou tripl•; 

do que já ganhei com a venda da fazenda da Barra Grande.·· 

Sr. Presidente, tenho grande constrangimen to em desce r ::í est~l ; 

cousas. lv1as, atacado desapiedadamente, como tenho sido, não se re:,

peitando siquer o passado de nobreza e de ho :1ra que tenho conse;·vadn 

como patrimonio uni co para legar á minha descendencia, titulo de honr<,, 

unico que me póde recommendar á estima dos meus concidadãos e ao 

respeito dos meus companheiros desta Casa; não ·posso e não dev•> 

guardar mais consideração com quantos assim me terem, e me offendem . 

Ninguem poderia extranhar, por isso, Sr. Presidente, quando a 

aggrcssão parte justamente de indivíduos cuja vida é deste modo rm<

culada, que eu não silencie diante do Senado da R epublica a respe;t·.> 

de taes typos, que se querem revestir com a clamyde da virtude pu;t 

tirar á Nação, como individuo que não merece nenhuma considerar;áo 

nm homem de bem, ·como me prezo de o se r. 

Sinto grande constrangimento ni sso. Porérú, ar rastaram-me a té 

ahi·; soffram agora as consequenc1as. 

O Sr. Lins foi verificar a famosa escriptura a que alludiu o S!·. 
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Marin• Camargo e com a sua assignatura, no seu jornal de 30 do co<'· 

rente, diz o seguinte : 
~;~ t; ·:,,:~· r;l r. ~- :: .f;~ ~_;;t:~ 

"De conformidade com a indicação do Sr . .Marins de Ca· 

margo, fui a0 cartorio do tabellião Gabriel Ribeiro verificar 

a escriptura de venda da fazenda Barra Grande. 

Verifiquei que o Sr. Dr. Marins Camargo é procurador substab-;· 

lecido, de varias pessoas que são procuradores dos successores da Ba

roneza de Limeira; que a fazenda foi vendida a Luce, Rosa & Comp., 

pela importancia de 326 :800$; que foi vendida em Janeiro do correm~~ 

anno, para ser paga em cinco prestações de 65 :360$, sendo a primeir~ 
prestação paga em dinheiro, no acto de se passar a escriptura, à segunda 

em 14 de Novembro do corrente ann0 e a ultima em 14 de Maio de 1921; 
que as prestações a prazo devem ser pagas em São Paulo ao Dr. Fre

derico Vergueiro Steidel. 
"O Sr. Ma rins diz que foi apenas um intermediaria, que não era 

vendedor e como simples procurador figura na escriptura. 

" E ', pois, extraordinario que, como simples intermediario, o ::-> !· • 

.Marins tenha havido o dobro do que houveram todos os condominu~ 

reunidos! 
" E' tambem extraordinario que, em um negocio desoes, os pro

curadores fossem todos, de S. Paulo, substabelecer os poderes das pro

curações no Sr. Marins. 

"E' tambem extraordinario que o pagamento sendo a prazo e que 

a primeira prestação, seguinte á primeira paga no acto da escriptura, 

devendo ser paga em Novembro, o Sr . .Marins já tenha dos comprador6 

lettras á cobrança e caucionando contas correntes suas no Yalor de 
142:169$000. 

"Portanto, as lettras de Luce, Rosa & Comp., que o Sr. Marins 

tem, ou não foram provenientes da venda da fazenda "Barra Gr~nde''; 

ou, se foram, o Sr. Marins era, clandestinamente, con-senhor na reft· 

rida fazenda e esta deve ter custado muito mais do que se narra na 
escriptura. 

"Occorre, além disso, que as prestações não podiam ter sido pag:.ts 

pela firma compradora, porque, nomeando-se 16.340 ::tlqueir~ s como 
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sendo a extensão da fazenda, os compradores estipularam que das pres

tações a pagar descontariam 20$ por alqueire, que faltas se ou que ts

tivess.e occupado por intrusos. 
" 0 Sr .. Marins diz que recebeu da firma Luce Rosa & Comp., 

203:554$654, comprehendidos nessa importancia de 142 :169$ em notas 
promissorias, emittidas pela referida firma Luce, Rosa & Comp., em 

seu favor. Ora, o Sr. Marins era procurador dos vendedores da pw

priedade e recebe commissão dos compradores !!!_ O Sr. Marins presn 

serviço a uma das partes e recebe remuneração da outra!" 

E ' um estudo completo que elle está fazendo dessa escriptura. 

Trata-se, como se vê, de um advogado muito habil. 

" De modo que, si o Sr. Marins recebe dinheiro da parte contraria 

que representa o que recebeu, não é commissão e tem origem clandestina.' ' 

" Deve tambem dizer aos leitores . .. " 
Essa nota é importantíssima, Sr. PTesidente. No Paraná, hoje, 

em questões de terras, ha cousas inacreditaveis. Processos de medição 

julgados ha 10, 15 e 20 annos passados, alguns mesmos vindo do temp•) 

do Imperio, quando esses processos eram julgados pelo Presidente da 

Província e depois pelo Ministro da Agricultura, teem desapparecido r, 
sobre essas terras medidas a ésse tempo, novas medições apparecern, 

determinando sentenças do governo do Estado, adjudicando ~randea; 

áreas territoriaes a protegidos da situaç~o, e mesmo a parentes do propri'J 

Presidente, indivíduos que não tinham titulo nenhum que legitimasse . 

a posse sobre qualquer área territorial do Estado e hoje apparecem 

como possuidores de ver.dadeiros latifundios. 

Na zona do antigo Contestado, que passou para Santa Catharin a, 

ha cousas de assombrar. Ais medições julgadas ao tempo das adminis .. 

trações de 'Xavier da ·Silva, de Vicente Machado, de Santos Andrade, 

de Carlos Cavalcanti e de João Candido F erreira, estão se distendendo; 

as áreas que eram reduzidas naquelle tempo estão ah\rgando de muito~ 
alqueires e, o que é notavel, quasi todas essas medições vão aproveit:.tT 

aos amigos da situação. 

Os autos antigos desapparecem. AGazeta do Povo, por diversas 

vezes tem feito referendas a isso. Refere-se :1té que o Gover:1ador d...: 

Santa Catharina trata agora de apurar qual a extensão real das terras 

do E stado, ·na posse de certos indivíduos que não se apresentam con, 
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titules legítimos para continuarem a usufruir os grandes patrimonw~ 

terrítoriaes, que teem hoje á sua disposição. 

lVlas continúa o Sr. Lins na Gazeta: 

"Devo tambem dizer aos leitores que o, ,.atos da legi· 

timação de posse da fazenda Barra Grande, tambem deno

minada J aboticabal, no município de Thomazina, na qual o 

Sr. 1Y1aríns diz possuir mil alqueires, desapp:ueceram da St.:

cretaria de Obras Publicas ... 

'V eem os .leitores quão duvidosa é /a fortuna do Sr . 

.Marins ! ! ! ... 

Hontem desappareceram autos do palacio do Governo, 

cujo desapparecimento fulminou o funccionario que os havia 

confiado; ao tempo em que o Sr. Marins era Secretario e de 

autos em que seu irmão tinha interesse arrancaram-se folha>, 

petições e pareceres. 

Agora, tendo desapparecido outros autos, eis que da!> 

terras nelles legitimadas, o Sr. Marins diz-se proprietario de 

mil alqueires ! ! ! . . . 

Tudo isso occorre com a circumstancia do appareciment'l 

de uma immensa fortuna, de um momento para outro, nas 

mãos de um homem pobre e ganha, segunda elle, em sua 

maior parte, com vendas de terras e terras." 

Eis ahi, Sr. Presidente, o homem que no Paraná tomou a iniciativ.l 

de determinar ás Camaras Municipaes governistas que se dirijam a;:, 

Presidente da Republica~- ao Senado brasileiro e á imprensa . desta Ca 

pital, protestando contra o projecto moralizador que tive a honra de 

submetter á consideração dos meus collegas e no intuito exclusivo àe 

salvar a minha terra de um domínio funesto e pernicioso que a conduz 

á ruína, abatendo o civismo e o patriotismo daquelle povo (Pausa.) 
Hontern, Sr. Presidente, eu comecei a examinar o modo por qu~ 

0 Sr. Affonso de Camargo dispõe dos dinheiros publ.icos e citei o ca~o 

do pagamento de urna estrada que diz construid\l na linha Moema av 

Itajahy, estrada pela qual o Governo pagou ao Sr. Leopoldo Xavi~t 

de Almeida, a quantia de 56 :000$000. 
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Hoje quero passar a outras demonstrações, a respeito do modo t: 

da lisura com que se conduz o Governo de Affonso de Camargo. na 

arrecadação e dispendio dos dinheiros publicas. 
Como todos os Estados temos leis de impostos de cujo producto 

tira o governo os indispensaveis recursos para as despezas publicas. 
Entre ellas ha a que fixa o imposto de transmissão de propriedad~, 

uma das principaes rendas do Estado - 6 % sobre o valor da vend: .. 

e mais 20 % de addicionaes. São as taxas cobradas. 
Agora, edifique-se o Senado diante deste acto de liberalidade pu

blicado no Diario Official de 20 de Junho de 1917. 
E' uma es('rÍptura de constituição · de uma companhia carbonife,·a 

do lmbahú, lavrada nas actas do tabellião Alfredo de Campos Salles, h 
capital de S. Paulo, 8" tabellionato, em 4 de M aio do mesmo anno. 

No texto dessa escriptura de constituição da sociedade, encontra-se 

o seguinte requerimento: 

.;. 

Sr. Dr. Secretario da Fazenda, Agricultura e Obras Pt.
blicas do Estado do Paraná. O Dr. Candido Nasiazano No· 
gueira da Motta, por seu procurador abaixo assignado e para 
os . fins de direito, vem respeitosamente requerer a V. Ex. que 
se digne de mandar que lhe seja passada por certidão o des · 
pacho dado pelo Exmo. Sr. Presidente do Estado á petição 
em que elle e outros solicitaram isenção do imposto de trans
missão de propriedade sobre a transferencia de 434 alqueinr 
de terra, situados na fazenda l mbahú ou Rio do Peixe, co
marca do Tibagy, a uma companhia que vão organiz:u paD 

.exploração de jazidas de hullr . existentes nas me~mas terras. 
Nestes termos - P. Deferimento - Sobre 600 réis de sello 
estadual - Curityba, 24 de Abril de 1917. - P. p. Sebastião 
24-4-1917 - A' primeira .secção para certificar - Em 
24-4-1917. (A'ssignatura illegivel diz a publicação official! . 
Portaria da Secretaria da Fazenda. Agricultura e Obras Pu
blicas. - Registrados a fls. 80, sob o numero 2.681 - Curi

tyba, 24-4-1917. - O porteiro, Monteiro. Certifico em vit
tude ·do despacho retro, que no requerimento do Sr. Dr. Can

dido Nasiazeno Nogueira da Motta e outros, peâincl.o isençã., 
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do imposto de transmissão de propriedade sobre ·a transfe

rencia de 434 alqueires de terras que possuem na fazenda dv 

Imbahú ou Rio do Peixe, na comarca de Tibagy, para a so· 

ciedade que vão constituir com o fim de explorar as jazida5 

de carvão de pedras existentes nas mesmas terras, consta o 

seguinte despacho do Exmo. Sr. Presidente do Estado: Como . 

requere·m. Eu, Domingos J ansen da Costa, primeiro official 

esta extrahi do citado requerimento ao qual me reporto. E•n 

25 de Abril de 1917 - (Sobre 4$600 de sello do Estado d-:. 
Paraná). Visto. - Alcides M unhoz, director da Fazenda. E ·;

tava um carimbo com os seguintes dizere~: Directoria de 

Fazenda e Agricultura. 25 de Abril de 1917. - Paraná). 

A transmissã6 foi, assim, feita á Companhia Carbonifera de Im

bahú, sem pagamento do imposto devido, de uma propriedade avaliada 

de accôrdo com a lei das sociedades anonymas, por uma commissão d~ 

arbitras, em 8.000 :000$000! ! ! 

O Sr. Affonso de Camargo, por mero favor, · com o assentimento do 

seu Congresso, em um Estado, cujo orçamento desequilibrado attesta 

deficits avultados, annualmente, faz liberalidades dessa ordem! 

O imposto que se teria de cobrar pela transmissão dessa p ropriedade 

á companhia favorecida, sendo de 6 % sobre o valor dado á escripturà, 

e mais 20 % addicionaes, produziria a . importancia de 576:000$, de que, 

por esse extranho acto de liberalidade ficou privado o Thesouro do Es-
tado. n 

Diga agora, V. Ex., Sr. Presidente, si não tenho razão, declarando 

ao Senado da Republica e á Nação inteira, que nós não temos Governo 

no Paraná que obedeça a lei, que se desempenha: dos seus deveres, qu~ 

defenda. os interesses do Estado, que honre o seu mandato. · Temos apenas 
um detentor da autoridade publica que, pela affeição, pelo odio, pelos 

interesses do partido, ou quaesquer outros interesses subalternos, vae dis

pondo, a seu talante, á sua vontade, e segundo o seu ·interesse, da fortuna 

publica, das rendas do imposto, do p:Hrimonio do Estado. 

E é este o regimen republicano que o legislador con s6tuinte de 24 

de Fevereiro quiz instituir nas unidades da: Republica Brasileira'? 

M as não é tudo, Sr. Presidente. 
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Si sahirmos do terreno propriamente administrativo, que eu tenho 

encarado até agora, e, se passarmos á situação economica do Estado, nãiJ 

encontraremos a acção do Sr. Affonso Camargo desenvol-vida por criteri o 

mais elevado ou que mais se concilie com a al ta mi3sio que lhe foi con

fiada, de director dos negocias publicas do Estado. 

Vae fallar por mim um orgão competente nesses assumptos. E' a 

Associação Commercial do Paraná, no seu Boletim normalmente pu

blicado. 

No seu numero de Junho do corrente anno, encontram-se diversos 

topicos, em artigos que ella insere, que definem bem qual tem sido a 

orientação e a norma de conducta do Governo daquella terra, em relação 
aos .interesses economicos do E~tado. 

O Boletim., no seu n. 86, de Junho deste anno, diz: 

"0 Congresso Legislativo do Estado, não obstante as 

ponderações da Associação Commercial, entendeu votar a lei 

n. 1.840, determinando as taxas de 15, 20, 30 e 180 réis, para 

cobrança do inconstitucional imposto outr'ora denomir.ado P::. .. 
tente Commercial, hoje rotulado com a denominação de lm· 

posto de Commercio. 

"Essa maneira discricionaria com que o legislador dispoz 

sobre um assumpto que depende mais da vontade do contri

buinte do que da imposição da autoridade publica, é um des

afio humilhante á paciencia do commercio esmagado sob as 

multiplas figuras de impostos com os quaes lhe onera o fisc'J. 

"E' p0ssivel que alguns commerciantes, por motivos que 
não são, sem duvida, do interesse da classe. e que, tambem sem 

duvida não dimanam da convicção de que tal imposto é con

stitucional, conformem-se em pagar essa exaggerada tributação, 
que em m~ito excede ao que o commercio achou razoavel pagar, 
em seu accôrdo com o Poder Publico. 

uE . , . 
su~ commerctantes, porem, que asstm agem por uma 

conveniencia pessoal, não podem, pela sua attitude, modificar 

a na~ureza do imposto, nem revogar as decisões uniformes e 

constantes que constituem a j urisprudencia do mais altu tribunal 
judiciario da Republica. 
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"0 seu acto individual não representa a optmao da col

lectividade que não se conforma com a sua tributação im:onsti

tucional, com o menosprezo do direito que _tem a classe respei

tavel do commercio, de ser ouvida em assumpto do seu m

teresse, cuja opinião nunca foi desdenhada pelos altos podere.; 

da Republica nos mais transcendentes assumptos da economia 
das finanças nacionaes. 

"E' só no Paraná que se ouve um Presidente de Congres3') 

dizer que uma representação da Associação Commerci31 não tem 

importancia. E' só aqui que se vê o Governo deliberar dicta
torialmente sobre assumptos que ferem de perto as classes con

servadoras, sem ligar attenção aos direitos dellas, que atropela. 

"0 Governo da Republica, e os de outros Estados onde 

os cidadãos são livres e não suzeranos, ouvem e consultam :>. ~ 

associações que representam essas classes sob r<> todos os >1 'i

sumptos que a ella dizem respeito. 

"A Associação Commercial do Paraná, porém, nunca d;; ~; 

falleceu na defesa dos direitos das cb.sses que representa nem 

se humilha, nem recua ante o obstaculo que a indifferença go
vernamental oppõe a sua acção, a pró dos altos interesses que 

tem por dever pleitear. 

"Ella, na execução do seu programma, usa~á de todos C·~ 

meios justos que a Constituição e as leis lhe facultem para des

afogar o commercio da asphixia tributaria. 

"Todo o sacrifício deve ter uma compensação 

" Comprehender-se-ia a exigencia de impostos pesados SI os 

Poderes Publicas proporcionassem ao commercio os meios d•: 

resgatal-os pela extensão e o desenvolvimento do seu commercio. 

"i\1as, que compensações se offerecem ao esforço do com-

mercio '? 
"Porto para o nosso Est2.do é uma. proJ.Tie00a, como o bonb(lr; 

com que se engodam a3 creança5 quando 5e ;1.5 ensma a a..11d~. r. 

"As estradas acham-se em petição de !!Esena. 

"As zonas populosas e ferteis do .Estado mantêm-~e sc

€?rega.das da communhã9 paranaense por falta de communi-
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cações, não diremos boas, mas, ao menos razoaveis, como Ja· 

carésinho, Tibagy, S. J eronymo. 
"Deu-se ao vizinho Estado de Santa Catharina uma vast:;. 

· zona onde o Paran~ não mais póde fazer commercio. 
"Em breve tal vez seja dada outra zona ao norte. 

"E o Paraná, assim comprimido, com estradas de ferre; 

que favorecem o Rio .Grande do Sul e Santa Catharina e o 

commercio de S. Paulo, fazenda para a producção, simples pas

sagem, do nosso territorio, e para o commercio de outros E~

tados, campo vasto de aqão, anniquila-se, esmagando o seu 

commercw e excluindo-o d~ qualquer possibilidade de con

correncia. 

"Dahi o verem-se fugir da capital paranaense diversa~ 

industrias que · animavam sua vida commercial. 

"Até uma importante xarqueada que funccionava alli .'! 
beira da cidade, transportou-se para o Estado de Santa Catha· 

rina, onde liberta de impostos que aqui a oneravam, teve, aind;1 
favores. 

"A ovelha que se tosa no inverno succumbe. 

"Assim o commercio. 

"Tosqueal-o quando menos favoraveis são as condições de 

sua vida é querer exterminai-o." 

E mais adiante, Sr. Presidente: 

"A sessão legisla~iva _ . . " 

E' o juizo das classes conservadoras sobre a acção que está desenvo l

vendo no governo do Sr. Affonso de Camargo. 

Não me apoio, absolutamente, nas minhas impressões pessoaes. 

Trago ~qui a impressão das classes interessadas no julgamento do Go
verno, o juizo que as classes conservadoras do Paraná fazem do ~en 

act•1al governo. 

"A sessão legislativa do ann0 findo ... 
A assembléa .do Estado é, infelizmente, Sr. Presidente, composta 

de indivíduos que alienam a sua propria opinião, para obedecerem exclu-
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·sivamente ás determinações do governo que não tem a CJiagen:!. de I•-

belar-se contra qualquer indicação que saia do palacio do governo: sub

mettem-ze a ellas, cabisbaixos e humildes . 

. . . foi fertil em crear novos impostos, não havendo cogitado 

os legisladores si as classes contribuintes os poderiam supportar. 

Em consequencia da -elevação tiibutaria, algumas fabricas 

que aqui se haviam estabelecido tiveram de retirar-se para 

outros Estados, e outras fecharam as suas portas por não po

derem progredir em nosso meio, que tem contra si tres Estados 

visinhos que lhe abastecem 0 mercado com os seus producto$. 

Um dos impostos creados e que mais gravames trazia a.c 

commercio e ás industrias era o celebre de B eneficencia Imposto 

illegal, vexatorio, teria fatalmente de cahir, porque não era 

possível taxar-se um proclucto que por demais se achava gra-

" O proprio Consultor J uridico do Estado, ao dar seu pa
recer sobre uma representação que ao Governo dirigiu a Ass:>
ciação Commercial, reconheceu que não era possível taxar duas 
vezes a mesma mercadoria, que se achava exposta ao consumo. 

"E' assim que elle se refere: 

" Parece-me de justiça que o imposto de Benefzcmaa não 
deva recahir sobre o Commercio já incorporado ao valor da 

mercadoria, depois que esta passou a constituir objecto de com
mercio interno. 

"O imposto de Co'J/H,mercio deve, pois, ser reduzido do 

preço da mercadoria ao applicar-se o de Benefice'R.cia. " .. . 

E ma1s adiante : 

"O capital que u commcrciante tem empregado em seu 
negocio, se acha tão sobrecarregado com impor,tos que o que 
maior tira nelle é o fisco. 

" Sobre o estabelecimento recaherri os impostos de: 
"Industrias e profissões; 
"Commercio e officinas; 

"Taxa de registro; 
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"ImpostO de consumo; e além destes amda vem o de 

Commercio, o de Capital e outros que de vez em quando tira 
ao commerciante a vontade de continuar a trabalhar. 

Outro artigo tão expressivo como os que acolá de lei: 

"Ainda uma vez, o Congresso obedecendo ás determina
_ções dictatorias do governo do Estado, quiz ostentar que o 
commercio e as industrias, essas bestas de carga que não mere

·cem compaixão, nada valem, mesmo CjUando usam do direito 
constitucional de representação. 

"Assim é que no periodo da discussão de uma lei que vem 

providenciar sobre um imposto que o commercio paga porque 
quer, a Associação Commercial. fez respeitosas considerações ao 

Congresso, para que limitasse a 60 réis o maximo da taxação, 
não obstante continuar a consi.derar o imposto inconstitucionaL 

"0 Congresso não se dignou, siquer, manifestar-se sobre 

a representação da Associação, que representa as classes con
servadoras, e votou a lei projectada. como quem diz: paguem 
e não bufem, imbecis, o poder é o poder. 

"Uma consideração de ordem social devia levar o Ccm
gresso a ter um melhor tratamento para com uma classe nume

rosa, forte, que não depende de favores directos do poder pu

blico, que é que mais concorre para o erario elo Estado. E' 
que nestes tempos de reivindicações, cada um que tem um di

reito, sabe que constitue uma força, capaz de contribuir para 
que desappareçam as prepotencias que tratem as classes que 
trabalham como se fossem compostas de servos de gleba . 

"O povo supporta; supporta, mas um di;t cança. E se a 

sedimentação secular das camadas sociaes na Europa não SP. 

wlidificou tanto para impedir que, '' iesse á superfície a camada 
mais profunda, a dos hmnildes,_ não será de admirar que entre 
nós, onde não é preciso resolver camadas assim que n1io exis

tem, chegue o momento em que as classes conservadoras e o 

povo, se resolvam a tirar as redeas dos seus destino~ das mãos 
d<t usurpadores, que só tratam de o~ humilhar ." 
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Eis a situação. Eis o modo por que 0 governo do Sr. Affonso dt: 

Camargo considera e attende aos interesses das classes conservadoras do 

meu Estado. 
O SR. PRESIDENTE: - Observo ao ·nobre Senador que a hora do 

expediente está terminada . 
O SR. ALENCAR GuiMARÃES: - Não quero, Sr. Presidente, inter-

romper os trabalhos do Senado. Como me não seria possível, mesmo 

com a prorogação que o regimento me confere, terminar as considera

ções que venho fazendo, porque pretendo levar até o fim a minha mis

são, peço a V. Ex. que me reserve a palavra para a sessao de amanhã. 

Eu continuarei. (Mui to bem; muito bem) . 

Documento a que se refere o orador e que é publicado por ordem 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

Segundo notrc1aram os jornaes, o Sr . Senador Alencar Guimarães 

apresentará, no Senado, um projecto autorizando o Presidente da Repu

blica a intervir no Paraná. 
Assim procedendo, o eminente Senador presta ao seu Estado um 

serviço que, só por si, seria bastante para lhe encher de benemerencia a 

carreira política. 
Preste-nos o eminente Senador este serviço; erga ao Senado a sua. 

voz autorizada, contándo o muito que o povo tem soffrido; contando 

como os fortuitos detentores do poder publico se servem das forças do 

Estado; narre com fidelidade a actual administração publica do Paraná, 

e certos estamos de que ninguem, nerili.um homl'm de bem, nenhum ho

mem político que não seja do estofo dos que por aqui vicejam, ·agar

rados aos restos do nosso desgraçado Estado; ne~hum político lhe ne

gará o apoio necessario para se extirpar dentro do nosso seio esta orga

!1Ízação criminosa que infelicita o nosso Estado e envergonha a Repu
blica . 

O eminente Senador ~.abe, deve ter comsigo a documentação abun

dante da felonia que se constituiu entre nós em norma de acção politica, 
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t:Ú!Íba-a, dê-lhe o calor da sua palav ra, a clareza de sua intelligencia, 
para que se possa realizar no Paran:í. o exercicio do Poder Publico em 

beneficio do povo. 
Não se importe o eminente Senadcr com o gaguejar medn.so, com 

a raiva dos criminosos que, impoteutes para mascarar a enormidade da 
violencia, a brutalidade do sangue, a fereza egoística de seus cnmes, an
dam a i11crepar que o eminente Senador humilha rá o Estado que re· 

presenta. 
O eminente Senador sabe, o povo todo sabe que o Estado não se 

humilha, quando um dos . sem representantes invoca o âuxilio da Fe

deração para sahir da tremenda desgraça que o empolgou, pelo mesmo 
motivo que entre os membros de uma mesma famil.i:l não pódc haver 
humilhação, quando irmão dtsgraçado, a quem os assassinos feriram e 
os ladrões roubaram, não se póde sentir humilhado, quando invoca o 
~cntimento de solidariedade, os cuidados, a munificencia dos outros ir· 

mãos . 
Já estava tardando a palavra do eminente Senador; reuna os seus 

companheiros de representação; f aça o esforço supremo, para que as 
suas palavras do Senado echôem na Camara e da Camara echôem no 
seio immenso de nossa patria, no seio do povp brasilei ro, que aspira 
causa bem dive rsa e mais alta e mais digna e mais grandiosa do que · ser 

governado por um punhado de indivíduos evidentemente inferiores, pela 
intelligencia, retardatarios pelo sentimento, e excentricos, pela moral 
política; que envergonham o nosso passado, que infeccionam o nosso p re
sente e que matarão o nosso futuro, si não formos com a lei na mão, 

com a coragem nos braços e o amor patrio nos corações, arrancai-os ao 
reducto, ao esconderijo, a que insidiosa e criminosamente se acolheram. 

Vá o eminente Senador; a sua acção. a sua palavra, os seus sen'· 
timentos i rão amparados, daqui, pela qu.asi totalidade da população do 

Estado, que é formada de homens livres, pelo sentimento esclarecido, 
pela intelligen.cia, cheios do desejo de trabalhar e de se engrandecer, e 
que acalentam na alma o ideal grandioso de um logar de honra no se10 
da Federação Brasileira. 

Agora, Sr . Presidente, vou desempenhar-me de uma obrigação que 
hontem c01Ítrahi, quando promctti ao Senado, logo após a leitura do 
telegramma que me foi enviado por amigos de S. Matheus, dizer a esta 

Casa quem é ~1arins Camargo, Presidente do Cor.gresso Legis1ativ•J 
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Paranáense e que se incumbiu de transmittir, em nome do seu goverrio, 

ordens a todas as Camaras munícipaes para protes~arem p erante o ..t're· 

sidente da Republica, perante o Congresso, perante a imprensa des ta 

Capital contra a acção que eu estou desenvolvendo nesta C;;.sa. 

E quem o vae dizer não sou eu, Sr. P residente, é elle proprio. 

E' elle mesmo quem vae se apresentar ao Senado como um homem sem 

autoridade moral para combater a attitude cívica e p atriotica que aqui 

tenho assumido em beneficio da nossa terra commum. 

O Sr. Marins Camargo é irmão do Sr. Dr. Affonso Alves de Ca
margo, Presidente do Estado do Paraná. 

A té tres annos e meio passados esse cidaJão era um homem pobre. 

Tinha vivido até o começo da administração do Sr . Carlos Cavalcanti, 

em 1912, como advogado sem clientela, sem capacidade para o exercício 

da sua profissão, e p ara manter-se tivera necessidade de dirigir um esta

belecimento de instrucçãu publica em que, não me consta que fo sse pro

fessor, mas em que se aproveitava da capacidade do seu ~ompanheiro de 

direcção para t irar os recursos necessarios á sua subsistt:ncia. 

Com a ascenção do governo do Sr . Carlos Cavalcanti, esse moço, 

que tinha apenas a recommendal-o a qualidade de irmão de Affonso 

de Camargo, foi chamado para servll" em uma das secretarias do Es
tado. 

Abandonou o ,neiv, que até enti!.o tivera, de vida, de director de um 

collegio, e passou a ser func cionario do E stado, dirigind:J uma de suas 
secretarias. 

Nias, Sr. P res idente, no exercício dessa funcção elle não pôde des

ta.car-se pelo seu merecimento intellectual , pelos serviços que t ivesse 

prest ado ao Estado e viveu obscuramente á testa dos serviços publicos 

que lhe tinham sido confiados. supprindo a sua incapacidade pela ca
pacidade dos auxiliares que tinha na sua repartição . 

Não teve tambem, Sr. Presidente, opportunidade de demonstrar 

as qualidades que, depois, revelou, ~ob o governo do seu irmão; talvez 

porque o Sr. Carlos Canlcanti, de outra compleição moral, de outra 
envergadura, que não o Sr. A'ffonso Camargo, não permittisse que 0 

Sr. Marins desenvolvesse a sua actividade, para aproveitar-se da po

~ição official que · occupava, e compensar, com elh, as diffit uldades da 

sua vida fin anceira, até então assi?:nabda por deficits constantes,· no 
~eu orçamento . 

. f 
·'' 
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O Sr. Carlos Cavalcanti é, hoje, meu inimigo pessoal. Como ami

go, divergimos em política e as nossas divergencias chegaram até o córte 

das relações pessoaes, que vinham sendo mantidas, inalteradamente, du

rante vinte e cinco annos. Devo dizer, porém, que elle é um homem re
conhecidamente honesto. E' certo que o seu governo teve erros - erros 

muito graves, mas justiça todos lhe devemos fazer. Si houve dissipação 
de dinheiros publicas, si houve desperdício, si, no seu governo, começou 

a desordem financeira, em que hoje se debate o Paraná, é preciso qut 
sé o diga com franqueza, o Sr. Carlos Cavalcanti não concorreu directa· 
mente ou conscientemente, para que, na sua administração, se instau

rasse a advocacia administrativa, que caracteriza o governo do Sr . 

Affonso de Camargo. 
O que é verdade, sobretudo, é que o Sr. Marins terminou o periodG 

governamental do sr. Carlos Cavalcanti, d·ei xando a secretaria de Obras 

Publicas, que . . então, dirigia, pobre, como havia entra-do para ella, dt 
modo a pod!!r elle proprio dizer, em artigo publicado no orgão official 

do Estado, no dia 29 de Outubro ultimo, o seguinte: 

"E' exacto que, quando deixei o cargo de secretario de 

Estado da administração do Sr. Carlos Cavalcanti, a minha 

situação financeira era má e só accusava deficits." 
"Mas não é menos exacto que depois dis3o, trabalhando 

sem desfallecimento, con1segui ganhar o que, hoje, tenho." 

Está vendo, portanto, o Senado, que o sr. Marins de Camargo 
mesmo declara que, ha tres annos e meio, ao deixar a secretaria de Obras 
Publicas, no governo do sr. Carlos Cavalcanti, o seu orçamento accusa
va apenas di!ficits - a sua situação financeira era má. 

Pois bem, decorridos estão tres annos e meio. Nesse período de 
tempo o Sr. ::VIa rins de Camargo tem sido, apenas, advogado sem causas 

notaveis no fôro do Paraná, advogado sem que se lhe conheça um pleito 
só que tenha despertado a attenção publica e reccmmendacto a sua ca

pacidade; advogado que conseguiu em tão curto tempo de serviços, ser
viços que toda a gente ignora, serviços que não transitaram pelos carta

rios, serviços que não foram objecto de sentenças de parte dos juizes, 

mas serviços de advocacia, como elle diz, em um período em que o Es
tado está dirigido, na sua suprema magistratura, pelo seu proprlo irmão, 
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e consegue com elles fazer fortuna e arrolar, Sr . Presidentt, os seguintes 

bens: 
Está na Republica, orgão official do Estado, do d.ia 27 de Outubro, 

com a sua assignatura: 

l 

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO 

O Sr. Alencar Guimarães: - Sr. Presidente, desejo ainda 
que fiquem constando dos Annaes desta Casa as manifestações de apoio 
que tenho recebido do meu Estado á campanha que aqui venho desenvol
vendo no sentido de implantar em minha terra regimen que melhor se 
compa·deça com os principias consagrados na Constituição de 24 de Feve
ró ro do que aquelle outro, que, lá, está suffocando as legitimas aspira
~ões do povo paranáense, conculcando-lhe os direitos e sacrificando o 
futuro daquella terra, destinada á prosperidade e á grandeza, se outra 
fosse a orientação do seu governo. 

Nos Annaes já constam as manifestações contrarias á minha atti
tude, determinadas pelo governo do meu Estado. Justo, é, portanto, 
que, delles constem tambem todas quantas manifestações de applausos 
tenho recebido. 

Além das de que já fiz sciente o Senado tenho mais as seguintes 
transmittidas nos telegrammas que passo a ler: 

Senador Alencar Guimarães .- Rio - Ponta Grossa, 21 
11 - 1919 - Nossas felicitações e solidariedade vosso 

projecto intervenção recusa repto situacionistas renuncia car
gos electivos disputarem pleito presidido interventor. Argu
mentos e documentos justificativos projecto esteriotypam va
lor moral poliüca administração Estado . Felizmente destino 
futuro dependem senso patriotico dirigentes Nação. - O sorio 
Guimarães, Industrial, Presidente Camara. - Alfredo Vil· 
Zela, Commerciante Camarista. - João Bach Junior, Com
merciante camarista . - Ernesto Villela, Capitalista: - Fla
vio Guimarães, Advogado. - Jayme Teixeira, Promotor apo
sentado. - Amantino Antunes , commerciante. - Jorge Ba· 
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cker, Commerciante. - João F elippe O {i v eira, Commerciante. 
-- Hugo R eis, Director do "Diario dos Campos". - José 
Jv[ iró, Fazendeiro. - A rtlzur Villela, Commerciante. - A n
tonio Almeida, Guarda-livros. - Pasclzoalino Provisiero, 
Commerciante. - Nestor Guimarãe'S, Industrial. - Dago
be7·to Vilfela, Commerciante. - · Emesto Bahts, Proprietario. 
- Protazio Vargas, Fazendeiro. - José Vil! ela, Commer
ciante. - Turibio Caldeira, Commerciante. - Euzebio 
Bianco, Funccionario. -Faro JVf.anoel Mattos, Guarda-livros. 
- Brasilio França, Commerciante. - Antonio Caetano Dias, 
Commerciante. - Fredolin Costa, Industrial. - João Psu
lwzoo·ki, Commerciante. - Francisco Tavares, Commerciante. 
- Pedro Luiz de Souza, Commerciante. - Gratulino Mar
tins, Fazendeiro. - Amador M aTtins, Fazendeiro. - Izal
tino Bonifacio, Corretor. - J acob H olzmann, Commerciante. 
- Joaquim Santos Ribas, Proprietario. - Ahtonio Solano, 
Pharmaceutico. - J ustiniano PinheiTo, Commerciante. -
Horacio GuimaTães, Fazendeiro. - Verissimo Gonçalves, 
Proprietario. - Armando Cunha, Proprietario. 

Senador Alencar Guimarães - Rio - Castro, 21 -- 11 
- 1919 - Directorio Autonomista, população independente 
deste município saúda cordialmente V. Ex. congratulando 
haver apresentado projecto intervenção medida reputada sal
vadora nosso Estado, fazendo sinceros votos exito mesmo pro
jecto . - Commissão:- Olegario Macedo. - Jeronymo Ca
bral. - Octavio Novaes. - Octavio Ribas. - Vidal Martins. 
- Franciseo Carneiro. - Otto Motshe. 

Senador Alencar Guimarães - Rio - Palmeira - No
vernbro, 20 - 919 - Acceite felicitações pela desassombrada 
attitude steriotypando perante opinião nacional infeliz situa
ção política. Paraná vem pedindo carinhoso amparo poderes 
Republica. Saudações cordeaes. - David Camargo, Cama
rista. - Pedro Celestino. - Antonio Klos, Camarista. 
Manoel Stello, Camarista. - Amadeu Pinto, Camarista. 

Senador Alencar Guimarães - Rio - Ponta Grossa, 20 
- 11 - 919 - Saudações. Inteiramente solidario V . Ex. 
Republica aconselha boycotage meu jornal. Incapazes lutar 
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pTelios litte:ra,rios pretendem ·suffocar ad.Ye'rsÚ·ios sitiados fo

me. PtJvo repelliu ·processos mesquinhos, tomando numerosas 

assigrraturas "DiaTio ·Campos". - Hugo Reis. 
Campo Tenente, 21 - n - 91'9 - 'ÜS directores do 

partido Campo Tenente ;tpplaudem seu projecto de interven

ção federal neste Estado, esperando justiça a bem população. 
-Pedro Amalia Ribas. -David Pacheco.- .José Machado 
Sirnas. -Alberto Borelli. -José Francisco Rachid. - Eva
riste [>edroso. - Gaspar Torres. - Lourenço Ribas. 

Po-nta Grossa, 20 - 11 - 919 - Nome paranáense in
teressados sal v ação Estado fdicitamos V . Ex. patriotica at

titude trabalhando pela intervenção federal. - Os,orio Gui
marães. - Ernesto Villela. - R~ginato. 

Palmyra, 2 0 - 11 - 919 - Nome povo Diamantina 

congratulo-me V. Ex. projecto intervenção federal, medida 
salutar proveito querido Paraná presa .garras olygarchia sem 

.patriotismo. Saudações. - Luiz iVLaciel. 
Curityba, 18 - 11 - 919 - Directorio município Ta

mandaré felicita V. Ex. apresentaçãtJ projecto intervenção 
hypothecando inteira solidariedade. - Salvador Teixeira. -
Pedro Laurindo B omfim. - Joaquim Faria .Junior. - Ma
noel Teixeira. 

Curityba, 19 - 11 - 919 - Hypothecamos distincto 

patrício nossa inteira solidaried ade benerncrita campanha sal
vação nosso querido Estado. Saudações. --- João Lacerda. 
- T heophilo Gomes Vida!. - Gastão Camam. - .Julio Es
teves . - Fidelis R eginato . - J osé L eandro Avelino Lopes. 
-- JVfello Braga. - J ayme Muricy . - Placido Silva. -José 
B or·ges. - R odo!pho T.Yeigang. - Diogenes L obato . - Ur
bano L essa. - Francisco Negrão . -- Virgolino Brasil. -
Cyro Sdva. - Bem vindo Ramos. - Ej;/zigenio L opes. - J a
cintho Dias. -- Domingos Grecca. - Lucio Dam.azo. - Pury 
Lacerda. - Esmeralda Blasi. - Livio Peterle. -- J osé Peu 
r eira. - Antonio GTecca. - fiV alfrido Bittencuurt. - Esaú 
TeixeiTa. - Macedo .Junior. - Epaminondas Santos. -
Adolpho Teixeira. - W aldomiro Macedo. - Liberato Rocha. 
- Octavio Lustosa. - Plínio Almeida. - J oaquim Machado 
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da Rocha. ~ Argemiro Celestino Oliveira. - Salvador Dias 
Fernandes . - J osé Elias da R ocha Junior. - Francisco Li
ma. - Plexividoski Rocha. - José Azevedo. 

Entre Rios, 22 - 11 - 919 - Applaudimos attitude 

V. Ex., fazendo votos para que intervenção seja feita mais 
logo possível evitar maior ruína nosso Estado . Saudações. -

Jacob Feld, Presidente da Camara. - José A . B ajJtista, Ca
marista. - Firmino Ferreira, 1.0 Juiz Districtal. - J osé 
Dias J imior, 2.0 Juiz Districtal. - José Aristoles Dias, In
dustrial. - Virgílio F erreim da França, 3.0 Juiz Districtal. 

Cícero Roseira, Fazendeiro. 

Porto União, 21 - 11 - 919- Abaixo assignados re

sidentes União da Victoria uma das victimas actua1 Governo 
Estado apresentam V. Ex. protestos solidariedade e f elicitam 
illustre paranaense pela apres·entação• patriotico moralizador 

projecto inte rvenção . Saudações. - H ortencio Cordeiro . -
Sebastião M attoso. -Modesto Cordeiro. - Mathias PimjJão. 
- JVfanoel T avares.- Amazonas Venancio.- N apoleão Cas
tilhos. - Frederico Pillali. - Virgínia A. Corrêa ." 

Veja bem, V. Ex., Sr. Presidente, considerem os meus honrados 

collegas a natureza e o valor das manifestações que, por telegramm3.s , 
tem vindo a esta Casa pró e contra a attitude que aqui tenho assumido. 

Ao passo que as que me affirmam a sua solidariedade, me trazem 
o seu apoio, me applaudem e louvam a acção, teem a prestigil-as as 
assignaturas dos mais illustres representantes de todas as classes sociaes, 

em quasi todos os municípios do Estado, que assim se pronunciam livre 
e espontaneamente, incitando-me ao cumprimento desassombrado do
meu dev-er, as outras, as que me condemnam e me intimam a renuncia 
rlo meu mandato, por determinação expressa do Governo, como ·já de
monstrei em uma das sessões pa ~sadas, são de dependentes seus, de sub

ordinados , a qualquer titulo, do Thesouro, que, ao temor da perseguição· 
official e da perda dos favores e graças com que é premiada a sua sub
missão, humildemente, passivamente, escreveram os seus nomes, ou con

sentiram que ellt>s fossem lançados nas listas, que, em fôrma de tele
grammas, pagos pelos cofres publicos, teem chegado ao conhecimento 
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desta Casa, da C amara dos Deputados, do Sr. Presidente da Repubhca 

e da imprensa desta Capital. 

Poderia nomear muito.s indicando as condições de dependencia em 

que se acham do Gov-erno, muitos que, assim, se prestando a instru

mento dás paixões officiaes contra mim, premidos pelas contracções do 
estomago ou pelas convulsões do interesse inconfessavel, me devem obri
g<tções inesquecíveis, e justificar, deste modo, a minha affirmação. 

Isso, porém, Sr. Presidente, se ria cruel e deshumano, além de que 

não tenho prazer em expor ninguem ás torturas da propria humilhação. 

O Senado dará, sem duvida, a estes protestos o seu j usto valor. 
A verdade é, Sr. Presidente, que aqui estou se rvindo a causa do 

meu Estado, causa que interessa e apaixona a uma consiàeravel corrente 

de opinião, que alli se formou contra o seu governo e que, constituída 
pelo que ha de mais illustre e respeitavel na sociedade paranáense, deve 
po r isso despertar a maxima attenção e respeito . dos poderes da R epu

blica. 

Não são os interesses do meu partido que me forçam a esta atti

tu de de franco combat·e a uma situação a que attribuo toda a série de 
males que hoje acabrunham o espírito publico de minha terra . 

I deal mais nobre e mais elevado, Sr. Presidente, é o que me im

pdle á acção que aqui desenvolvo com a animação e a coragem de quem 
se sente autorizado a fallar em nome de todo um povo que soffre e 
reclama remedio efficaz para o seu soffr imento. 

Sr. Presidente, não sei si depois de longa exposição, minuciosa e 
documentada que desde alguns dias venho fazendo nesta Casa sobre a 

calamitosa situação f inance ira em que se encontra o meu Estado, e sobre 
os desmandos e immoralidades de seu governo, para justificar o pro
j ecto que tive a honra de submetter á consideração do Senado, eu teria 
ainda necessidade de descer a outras demonstrações. 

T odavia, como me cumpre, no desempenho da missão que me En

puz, nada occultar do que se passa em minha terra, para que se possa 
com justiça e com verdade, julgar da extensão dos perigos a que ella 
está exposta sob o domínio da nefasta olygarchia que a governa, devo 
dizer, por mais extranho que isso possa parecer, que já agora alli nada 

mais ha que se pareça com o que se chamou um dia Constituição do 
E stado. 
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10 actual ;presidente do Estado, Sr. Affbnso de CaTmago, tudo tem 

annullado no Paraná. 
:Constítu;íç'ão e leis estão suboTdinadas na sua ~xe-cução -ás variações 

do seu capTicho e de sua vontade .. 
'Se algum de seus dispositivos embara-ça ou estorva algum proposíto 

ou di:ffículta a .rea1ização de algum ·desejo que dle manifeste, ou :si o 

sophisma gros-seiramente ou si o reforma. 
A passividade ·do Congresso .que elle tem sabido organizar, deixa-o 

a. vorrtade para alcança r os seus fins. 

·Ü Senado e V. Ex. vão ver si tenho ou não razão para chegar a 
esta singular affirmaçãQ. 

Tínhamos, Sr. Presidente, na Constituição do Estado, duas dispo

sições que, em 25 annos de p.ratica do regimen executadas com rigorosa 
observ.ancia, j.ámais haviam despertado reclamações ou denunciado in
convenientes. 

São as seguintes: 

Art. SS. QuandQ não estiverem no exercício do cacrgo, 
podem os vice-governadores ·exercer o mandato l·egislativo .. 
P erdem-no, porém, logo que entrarem no exercício .das fun

. cções executivas. 

Art. 58. ·Os secreta rios serão· demissíveis ad-nutum, e 

não poderão accumul<l!r outro emprego ou funcção publica, fe
deral, electíva .ou não. 

Estas duas disposições tinh-am ainda a ·reforçar as suas prescrípções 
mais ·a :seguinte: 

Art. 1'32. O cidadão investido ·das funcções de qual'quer 
dos ·t:res poderes ·políticos do Estado não poderá exercer as de 

·-outro, salvo as excepções esta'belecidas nesta Constituição. 

0 Sr. Affonso de ·Cam:u go. J .0 Vice-Presidente do Est:1do no pe
riodo que a.nteredeu ao actual , era tarríbem deputado estadual na legis
latura então vigente, e tendo naquell:a qualidade exercido o governo du

rante alguns mezes, em 1914, viu-se forçado, etn 1915, a renunciar o 



m:J.J;lda,to, sofh,endo. a..~:siq,1-, os, effe~tos da: dete.rminaç_;ío ela segunda parte 
du art. 55. da Constituição. 

Digo, vi.u.se. forçado, . Sr .. Presidepte, poy.que n~q obstante os termos 
expressos e . taxa~ivos dessa, .disposiç;io; o Sr. Affonso de Camargo, que 

por ter assumido, corno Vice-Presidente, a aàrr;linistra,çp.o do Estado, 
havia, ipso jure, perdido o mandato de Deputado, em 1915 tornou parte 

nas sess.õ.es. pr.ega,r:ato~ias do Congresso, e. dçpois de. installad_a a sessão 

legislativa, Ítlz-se elegçr seu p.residente e , dirigiu-lhe . os trabalho~, . du
rante alguns dias, e sómente. quando. a imprensa local insinuou que_ seria 
possível que, a .per.da do mandato de S. Ex. fosse ohjecto de. alg!Jma in. 

di cação no seio do Congresso. foi que S. Ex.. se resol ve.u a dar-s~ po.~ 

entendidó da dispDsiç~o do. . a~t-, . 55 da; Constituição,. renunciando aqudle 
mandato. 

Eis ahi, . Sr. Presidenttl, o pruneuo e umco inconveniente da dis
posição desse artig9 constitucional. 

O Sr. Affonso de Camargq, já então director da. política. elo Esta~ o, 

resolveu então re.formar a . Constituição, revogando a segunda. parte. da 
mesma . disposição; que fôra a . causa determinante de sua renuncia .. 

Fez a. reforma, ma:s fel-a atr.opelada:mente a meu ver .. 

Diz a Constituição; no. seu. ar,t. 1-26;. que a , reforma da €onstituiç~q 

póde ter logar por: . 
a) iniciatva. do Congresso ; 
b) po.r proposta do chefe do Poder Executivo; 
c) po.r petição da maioria. das Camarr.as M unicipaes. 
Nos arts. 127, 128 e 129, determina o processo a seguir ne.sses trtls 

casos. 

No primeiro, isto é, quando a reforma fôn de iniciativa do Con.
gresso, que ·era a hypothese, estabelece a Constituição, que a respectiva 
proposta. deve ser, accei-ta. por maioria absoluta, e só. na. sessão seguinte 

será submettida a,. discussão. 
O Acto Addicional, porém, de 14 de Outubro de 1893, a que evi

dentemente e em boa logica fica:ram subo-rdinados os . preceitos da Con· 

stituição relativos á r.espectiva. rdorma, . no art . 26, determina: 

"Só é constitucional o que diz respeito á.. íórrna de go

verno, aos Imites e ás attribuiçõe·s resrectiva-s dos poderes po
liticos, e aos direitos politicos e individuaes dos .. cida,Qãos .. 
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Tudo o que a juizo de dous terços da totalidade dos mem
bros do Congresso do Estado não fôr julgado constitucional, 

de conformidade com este artigo, poderá ser alterado pelas le

gislaturas sem as formalidades prescriptas nos arts. 126 a 
129, da Constituição do Estado." 

Parece claro que em face deste dispositivo nenhuma reforma dos 
preceitos da Constituição, seja de iniciativa do Congresso, seja do Poder 
Executivo, seja finalmente por proposta da·s camaras municipaes, póde 

ter logar sem que o Congresso por dous terços de votos da totalidade 

de seus membros delibere préviamente si é ou não constitucional a ma

teria que faz objecto da proposta: dous terços do Congresso, diz o Acto 
Addicional. 

Pois bem, Sr. Pre·sidente, a revogação da segunda parte do art. 55, 
cuja execução, pura e simples, forçára o Sr . Affonso de Camargo a re

nunciar naquelle anno de 1915 o seu mandato de Deputado, fez-se em 
votação preliminar por maioria apenas de votos presentes. 

Na sessão do Congresso em que disso se tratou, S de :Março, haviam 

comparecido apenas 19 Deputados. O Congresso compõe-se de 30 mem
bros. Os 19 Deputados presentes eram os seguintes: NJunhoz da Rocha, 
Presidente: Luiz Xavier, João Pernetta, Campos Mello, Ottoni Maciel, 

Telemaco Borba, Eurides Cunha, Amazonas Marcondes, Benjamin Pes
sôa, Cavalcanti de · Carvalho, Nicoláo Mader, Celestino Junior, Macedo 
Junior, Roberto Glasser, Wallace de Mello, Ulysses Vieira, Jayme Ba

lão, Custodio Netto e Domingos Soares. 
Apresentada a proposta, o Sr. Munhóz da Rocha limitou-se a di

zer, á simples leitura da mesma, o seguinte: 

"De accôrdo com o art. 127 da Constituição quando ;; fôr 

promovida a reforma deste estatuto, deve ser a proposta ac
ceita por m~ioria absoluta do Congresso e só na sessão seguinte 
será submettida a discussão." 

Os senhores que acceitam o projecto ele reforma da Con

stituição, apresentado pelo Sr. Deputado Luiz Xavier, quei
ram se levantar. (Pausa). 

Foi acceito." 
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Dezenove Deputados, quando todos houvessem votado pela reforma 
inclusive o Presidente, constituíram os dous terços de um Congresso que 

se compõe de 30 membros ! 

E assim foi acceito o projecto de reforma, que na sessão de 1916 
foi definitivamente votado, transformando-se na lei n. 1. 549, de 11 de 
Fevereiro desse anno. 

E ahi está, Sr. Presidente, a razão por que digo, que a Constitui

ção do Paraná só vale, e só é respeitada emquanto as suas disposições 
não contrariam alguma aspiração ou interesse do Sr. Affonso de Ca

margo. 

Com ma1s um Deputado, ao apagar das luzes da sessão de 1915, 
f oi tambem votada a reforma do art. 58 da Constituição que vedava 
aos Secretarias de Estado accumularem as funcções dessrs cargos com 

q ualquer outro emprego ou funcção publica federal ou es!adual, electiva 

ou não. 

Já a esse tempo, o Sr. Affonso de Camargo se preparava para a 
~ 11ccessão do Sr. C;,rlos Cavalcanti no governo do Estado e desejava ter 

como seu companheiro de chapa o Sr. lVIunhóz da Rocha, a quem tam
bem queria confiar a gestão das finanças do Estado no seu período 
administrativo. 

A Constituição, porém, como V. Ex. acaba de ver não pcrmtttia 

que os Secretarias de Estado exercessem outra qualquer funcção, de 
modo que o Sr. lVIunhóz da Rocha ao mesmo tempo não poderia ser 
Secretario da Fazenda e 1.0 Vice-Presidente do Estado. 

O Sr. Affonso de Camargo mandou então que reformada fosse a 
Constituição. 

O Congresso votou a lei, mas votou-a sob a presidencia do proprio 
Sr. l\l[unhóz da Rocha, « quem a reforma ia pessoalmente aproveitar. 

A vontade do Sr. Affonso de Camargo foi cumprida; o seu desejo 
pessoal foi satisfeito. 

E é assim, Sr. Presidente, que no meu Estado existe hoje uma 
Constituição cujos preceitos se modificam e reformam conforme o bom 

ou máo humor do Sr. Affonso de Camargo, o seu capricho, a sua von
tade, o seu interesse pessoal ou partida rio. 

Acabo de saber, Sr. Presidente, que já ha numero na Casa para 
a votação das materias incluídas na ordem do dia, c como eu não quero. 



com ·a expostçao que venh,o 'fa;zendo, das cpu.sa:s do, me:u Estado, desde 

algumas sessões passadas, e q1.1e ainda hoje não poderei terminar, em
baraçar os trabalhos do Senado, principalment:e· nt;sta. hora em q:ue cui
damos da elaboração orçatpenta.ria, inter·r.ompo a.qui as minhs considt

rações, pecl~ndo a V. Ex. que me conserve a palavra para que . no expt
diente da sessão de amanhã, si possível, ·continue eu a minha tarefa, 

d~ownstrando cabal e satisfactoriamen.te q1.1e· o meu projecto de inter
ven~ão. JJ,ão obedece a .. outr.o. intuito, a outra necessidade sinão a de ob ri
gar o gov;er.no do meu Estado a, manter.-&e dentro das reg;·as e dos prin
cípios republicanos determinados na Comtituição de 24 de Fevertiro 

como ba,ses essenciaes da organização política de todas as Unidades da 
l'edera(:ão. (Mui to bem; mui,to bem.) 



C,AMARA DO-S DEPUTADOS 

SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO· DE 1919 

O Sr. Luiz Barthol:o,meu: - Sr. Presidente, ao apresentar 

no Senado o seu projecto de intervenção federal no Paraná, o Senador 

Alencar GuimaTães occupou a tribuna, em dias successivos, paTa fazer 
uma analyse apaixon ada da situação economica, financeira e política d,) 

Estado, produzindo varias accusações contra as ultimas· administrações, 

especialmente a do Dr. Affonso Camargo. 

Eu aguardava, Sr. Presidente, que esse projecto de intervenção 

chegasse á Camara, para então discutil-o, e responder ás accusaçõeo 

feitas ás ultimas administrações paranaenses; mas, como estou conven· 

ciclo de que, por diversos motivos, entre os quaes a carencia de tempo, 

o referido proj ecto ficará na pasta da Commissão que sobre elle tem de 

opinar, e Rara que não fiquem nos A .nnaes do Congresso, sem a devidh 

contestação, os apaixonados conceitos emittidos pelo Senador Alencar 

Guimarães, contra os homens e as_ cousas paranaenses, venho ler ligei" 

ramente, afim de que seja publicada no Diario do Congresso, a ref utação 

cabal que o Dr. Affonso Camargo oppoz ás accusações formuladas pelo 

Senador Alencar Guimarães sobre os actos das ultimas admir,istraçõe;; 

paranaenses, e a situação econom1ca e financeira do Estado. E' a se

guinte: 

"O Senador Alenca 1 Guim rã e~ é oppos!cionista do situacionismo 

paranaense desde 1914. Dessa data e até que se pronunciasse a ac.tual 

dissidencia, a sua attitude era a das ind.ecisões mais desfallecidas na po .. 

litica do Estado, e sómente as suas . opiniões se exteriorizavam, em uma 
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surdina de cochichos, no footing das avenidas, nas rodas dos cafés e 

nos corredores do Senado. 
A sua pretendida força eleitoral fugia a toda especie de demons

tração nas urnas; não tinha um orgão ostensivo na imprensa e se re

presentava, entre os elementos da opinião paranaense, por uma imagi

naria nebulosa com pretenções de potencia astral que nunca chegou a se 

aHirmar a olhos nús na universalidade das nossas variantes politicao. 

Bastou, porém, que uma dissidencia sem consequencias de relevo 

se pronunciasse no seio do Partido Republicano Paranaense e assumisse 

attitude no pleito liberrimo de 19 de Outubro, para que o S<:nad·) r 

Alencar se revestisse da coragem necessaria para occupar a tribuna par· 

lamentar com as suas questiunculas, dalli repetisse, em um in termina vtl 

discurso, vasio de veracidade, mas cheio de affirmações petulantes c 

pit.:ado em largas soluções de continuidade, as diffamações que ao a·: 

livre lhe andaram, até então, acidulando a palavra inquieta e alimen

tando as fantasias das suas insoffreaclas ambições a política do Paraná. 
E foi quando tivemos, nós e o paiz inteiro, de assistir ao espe· 

ctaculo singular, dado pelo Senador paranaense, de incontinencia contr,L 

os deveres de um mandato cuja respeitabilidade jámais descera, em o 

nosso Parlamento, aos atrevidos desmandos a que o conduziu, na sua 

allucinação, o nosso inconsequente representante federal. 

Dos mistiforios dos cochichos á aggressão inopinada, o Senador 

Alencar Guimarães não teve tempo siquer para reflectir que o fito das 

suas denuncias infamantes que era e é a sobranceira figura do emi· 
nente chefe republicano Affonso de Camargo, - estava sendo excedido 

por essa torpe campanha de descredito, originada nos complots da po

lítica, e attingia, em cheio, o Paraná, dess'arte arrastado, humilhadci e 

enxovalhado lá fúra pelas palavras, pelos manejos e pelas infamias d.) 
seu proprio embaixador! 

Não obstante conhecermos bem de perto o fe itio moral e politico 

do Sr. Alencar Guimarães e sabermos que elle era o principal dirigente 

e instigador dessa campanha de diffamação, não podíamos affirmar 
publicamente ser elle o autor intellectual desse grande crime que ha 
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teinpo se vem commettendo contra o Paraná, expondo-o aos mats duros 

vexames como sendo um E stado fallido, economica, financeira, moral 

e . politicamente. Em que lhe pese, porém, os factos demonstraram agora 

o contra rio, pois quando os diffamadores do Paraná chefiados pelo 

!'S tnador Al encar Guimarães diziam que o Estado estava fallido eco

nomicamente, elle se apresentava conquistando um dos primeiros le

ga res como productor, enfileirado com os grandes E stados nas exp'J

sições de cereaes, de pecuaria e em certamens industriaes '? Quand(, 

affirmavam que estava fallido financeiramente, elle pagava o coupon 
da divida externa! Quando propalavam a fallencia moral dos seus 

homens publicas, estes enfrentavam com galhardia, dignidade e no

breza a formidavel offensiva da opposição ligada á dissidencia! E fi

nalmente quando o accusa varo de fallencia po titica, eram a oppos iç ft· ~ 

e a dissidencia batid~ts no memoravel pleito de 19 de Outubro e de 

t2.l fórma que não conseguiram eleger nem um só Deputado estadu<Ü! 

Não obstante isso a campanha de diffamação continuava até qu ~ 

foi objectivada na tribuna do Senado pelo impagavel Senador Alencar! ... 

Essas falsas accusações é que nos propomos destruir vantaj asa

mente e de um modo cabal, com factos e documentos e com a serenidade 

de quem está com a verdade e com a opinião publica do Estado, ma· 

nifestada exuberantemente na altiva attitude de todos os mumCJpws e 

nos comicios populares, condemnando e estranh;mdo esse procedimento 
de um representante da Nação, que, para dar pasto ás suas paixõe3 

pessoaes e aos seus interesses politicos, não recuou diante do grande e 

innominavel crime de pretender rasgar a Constituição Federal e ~n

xovalhar o E stado que representa, com uma acintosa e intempestiva ;n
liervenção na autonomia da sua vida politica. 

Começa o Sr. Senador Alencar Guimarães o raid ora to rio do seu 

inepto libello com a publica confissão de que jámais tratara dos UI · 

t eresses regionaes do Estado que representa, por entender que da tri

buna da Alta Camara, só se devem debater os grandes interesses na
cwnaes. 
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Entretanto, s, Ex, transita. pelo Parlamento da Republica ha um 

quarto de seculo, sem qué, nesse largo lapso de tempo que coincide quas1 

~orr1 rodo (; de nossa ,,ida republicana, avista-sse a opportunidade . dt. 
interferir nos multiplos debates de interesses nacion:.1es que alli tiveram 
curso e solugfw, e quanto aos desprezíveis interesses ditos regionae>, 
como si não fosse a somma desses interesses aquillo que para a Nação 

representa a ordem e. o progresso systematicos, - deixou-os passar 

S. Ex., com a mesma impassibilidade e indifferença, de. braços cruzados 

e bocca fechada, na inconscienci:cL dos seus deveres, como um pensionista 

do E stado graciosamente. aquinhoado pelo pingue subsidio e pela. pol· 

trona de ródas tc.m que passeou sempre a. sua inactividade de uma pam 

outra Camara da Republica! 

Que serviços aponta S. Ex. haver prestado á Nação ou ao Estado 

nos annos longos e. ininterr.ompidos dos seus mandatos'? 

Em que vez cumpriu os deveres do seu alto posto de nosso. repre
sentante na.s duas côrtes políticas ela Republica, usando da tribuna, 

sinão agora, e assim mesmo, não para def:encler, mas para. accusar, e 

estreando-se entre os seus pares com o debater ele um problema de 

meúdo interesse de politicalha regional! 

Foi. preciso que a . nossa evolução política puzesse á tona da situaçii<> 

actual do E stado novas correntes de intelligencias e de obs.ervação, novo> 

elementos surgissem no meio social da nossa actividade progressista t' 

assim faltasse atmosphera para as nullidades fatuas como a do Senador 

Alenca.r, - para. que S. Ex. compr,ehendesse. que a si tambem toca o 

direito á palavra· naque1la rrssembléa de onde se falla á Nação e dei

xasse a. commodidade vistosa da mesa . presidencial para a responsabi·· 

liclade de uma. attitude tribunicia. ante tão illustre e es.colhido a-uditório . 

Mas que problema de levante il).teresse nacional levantou, então, o 
nosso - representante'? 

O mundo inteiro, no momento em que· S\ Ex. àespertav.a da mo

dorra· pa-rlamentar de um quarto de secu lo, . esta v ;r preoccupado com '18 

questõ·es mais sobr.ele.vantes e· o espírito dos· parlamentos·, inclusive: dü 

nosso, estava attento na universalidade de problemas da mais a}ev,a;'l-
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thda e momentosa inve:stigação dos quaes dependiam a estabilidade d<t~ 

proprias leis sociaes. E foi quando o nosso embaixador, abrindo pa>

~agem á sua figurinha ·saltiitante, impavidamente assomou á tribun~ 
do Serrado 'Brasileiro p:a:ra ·.dalli fallar á Nação, levantando a questiun
cub da -baixa cotação do seu ·prestigio politico n as terras do Paraná 

e suscitando aos seus p<JJres que, antes de quantos altos problemas preoc

cupa5sem o seu patriotismo, viess.em de preferencia em soccorro de um 

réles ·politiqueiro em ".articulo mortis" de um mandato que se extingue 

sem · csperanç:1 de renovação ! ... 

Fez em seguida o Senador a sua auto-biographia, affirmando ~er 

um puro, mcapaz de uma traição ou de uma desle<Üdade polttic·1, 

um Catão, emfim! 

N ão sabemos o que o Sr. Alencar entende por pureza de senj

mentos, lealdade e tudo que affirma ser, mas sabemos que S. Ex. é ·em 

política um homem perigoso, pois 0 seu modo de agir nas trevas, cs 

seus processos de intrigas e cochichos, as suas falsas accusações con

stituem o pedestal da sua vida p olítica. 

Olhado com desconfiança pelo seu chefe Vicente Machado que nã•J 
o t;ràgacva e. que nunca lhe deu posições d.e confiant;a na administração; 
supporta·do pelo Presidente Xavier da Silva, que lião quiz amparar :l 

sua candidatura á Presidencia ·do Estado; detestado por João Candido 

Ferreira que viu o valor da sua profissão de fé feita em Antonina, 

poucos dias antes da sua adhesão aos que combateram a constituciona

lidade da eleição daquell e politico para Presidente do Estado; repu

diado por Carlos Cavalcanti, victima de suas felonias e intrigas; atira-~.: 

agora, desabridamente, contra o actual Presidente do Paraná, que tev~ 

a graJ:Jde cu lpa de se oppôr a que o Sr. Alencar e os seus amigos, pa r ·1 

felicidade d0 Paraná, escalassem o poder do Estado, interpretando .assim 

o sentir do povo paranaense em sua quasi unanimidade. 

lVIas como nfw estamos aqui para accusar e sim para defender, 

deixemos o Sr. Alencar Guimarães na doce illusã0 da sua honestidade, 

da ·sua impeccavel ·lealdade de politico, de v ictima de todos os Presi-
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dentes do Paraná até mesmo do Sr. Xavier da Silva, que o tem sup

portado com a sua habitual bonhomia e estoica paciencia. · . 

E entremos no circulo das suas accusações, tão pcrfidas RUl•> 

l>hantasticas, desmantelando-as, uma a uma, na sua inconcebível cou

&trucção de castello ouriçado de inverdades e de calumnias, de: infamia-; 

mísera v eis e de todos os ardis da mystificação. 

111 accusação - "O Sr. Affonso Camargo rebella-se contra seus 

amigos políticos Senador Generoso .l11'1arques, Deputados Luiz Xavier, 

Ottoni Maciel e João Pernetta, para impô r á successão presidencial um 

c_;,adidato da sua affeição pessoal, mas profundamente antipathico e 

~em a necessaria experiencia para a solução dos gravíssimos problema~ 

que agitam a actualidade paranaense". 

O Sr. Affonso de Camargo não se rebellou contra aquelles sem 

.~. ~nigos político~ de então, mas sim elles contra o Sr. Affonso de Ca

nlargo que, prestigiando a candidatura do honrado Sr. Dr. l'VIunhoz da 

.H.ocha, não fez mais do que consultar os altos interesses do Estado que. 

na momento, necessitava, acima de tudo, de um administrador e nã·) 

de um político profissional como é o Sr. Alencar Guimarães. 
Que o Sr. Munhoz da Rocha não era um candidato antipathico, 

ficou bem patente quando da sua escolha para candidato em uma con
ve.lção constituída dos elementos políticos mais prestigiosos do Estad•;, 

l'or unanimidade de votos e em escrutínio secreto ! E nem podia s.:r 

antipathico quem já vinha, como o Sr. Niunhoz da Rocha, occupando 

no Estado destacadas posições políticas, como as de 1° Vice-Presidente 

dn Estado, Presidente do Congresso Legislativo, Secretario dos N e

gocios da Fazenda, Agricultura e Obras Publicas e Prefeito Municipal 
da nossa mais importante cidade marítima. 

Por outro lado a candidatura do Sr. Munhoz da Rocha não f r>i 

uma sm·preza, pois todos bem sabiam que era elle o candidato natuml 

á successão presidencial e tanto sabiam que os pescadores em agu''' 

mrvas j á vinham fazendo, desde o inicio do Governo do Sr. Affonsc 

de Camargo, uma campanha surda e insidiosa contra aguelle digno pa
ranaense, de modo a preparar a scisão que infelizmente se verificou nQ 
seio do partido. 

O Sr. l\!Iunhoz da Rocha pela sua envergadL,ra, capacidade, leal

dade e honestidade, era o candidato que, no momento, melhor consultaY;! 
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os interesses do Estado. Os factos, em futuro proxano, se enearregar~.o 

de pôr em evidencia esse asserto. 
2" accusação - "0 Sr. Affonso de Camargo trahiu o Sr. Gen~

roso :Marques, á sombra de cuja alta autoridade elle ganhou os post<l~ 

a que se tem elevado na política do Estado". 
O Sr. Affonso de Camargo não trahiu o Sr. Generoso Marque~, 

pois esse feio acto, considerado muito natural por certa gente que co

Jihecemos, não se coaduna com os sentimentos de S. Ex. que ao Senador 
Geaeroso não deve o brilhante triumpho da sua vida política, em que 

pese o grande respeito e admiração que sempre tributou áquclle s~u 

velho amigo. 
Não o trahiu, porque não póde ser trahidor quem, como o Sr. Af· 

fonso de Camargo, com toda a lealdade e fidelidade o acompanhou 

durante dezoito longos annos de ostracismo político, arriscando a sua 

propria vida na r-evolta de 1894 e rej citando, em plena mociJade, p0 · 

si ~ões políticas de grande destaque, que lhe eram offerecidas pelos po

lí ticos então dominantes. 

Não o trahiu, pois a candidatura do Sr. Munhoz da Rocha sã foi 

p rocl?.macla na convenção, depois das "démarches" para um accôrdo, 

sendo que na· conferencia havida em Palacio, entre os Srs. Generoso 
;\ l ~. rqu es e .Affonso de Camargo, este suggeriu diversas formulas con

<.i li::torias. qne foram rejeitadas, com excepção de uma que, acccita pelo 

Sr. Generoso ?1-!Ja rques, foi impugnada pelos seus companheiros J.e 
di s1> iJcnci .J. 

Nr,o o trahiu, pois, só divergiu do seu velho amigo uma vez, com 
o ale vantado objectivo de salvar 0 partido político a que ambos p C:;·. 

tenciam c o proprio Estado, de completo anniquilamento, oppondo-se 

como se oppoz, tenaz e efficazmente, contra a candidatura do Sr. Alenc:tr 

Guimarães á presidencia do Estado, a qual era amparada pelo Sr. Ge· 

neroso Mattlues; e, agora, por occasião da sua successão presidencial. 

com o nobre e patriotico intuito de dar ao Paraná um administrador 

capaz como é o Sr. Munhoz da Rocha, não podendo "concordar com 

a eleição de qualquer candidato sinão desse", como queriam os opp .•· 

sitores a essa candidatura, pois o Sr. Affonso de Camargo estava 
positivamente deliberado a sobrepô r a quaesquer inj uncções políticas e 

affeições pessoaes os altos e momentosos interesses do Estado. 
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Não deve o Sr,. Affonso ·de Camargo a sua carreir-a politica ·ao Sr. 
Generoso .Marques, mas sim aos seus amteccdentes de família e ao se.1 

pn:prio esforço, pais S. Ex. representa a tradição viva de uma família, 

cujos maiores, como os Srs. conselheiro Jesuíno ~darcondes, visconde 

de Guarapuava, brigadeiro Rocha Loures, padre Camargo c outro> 

foram, Jl:l :Yionarchia, chefes proeminentes .do :Partido Liberal, sendo 

o primeiro o chefe supremo desse partido c ·Presidente da Provinci•• 

ao proclamar-se a Republica, quando foi constituída, ainda sob os SCl!3 

auspícios, a ''União Republicana". 

Era natural que o Sr. Affonso de Camargo, pelas tradições po· 

liticas da sua família, se filiasse a esse partido que ficou sob a cheh1 

do Sr. Generoso l\1arques (com o retrahimento do conselheiro J esuino, 

que se retirou á vida privada, indo residir no estrangeiro) e ao qual 
o Sr. Affonso ·de Ca:ma'rgo deu ·todo o seu apoio e as dedicações inteira~ 

da sua mocidade. 

Depois de um ostrac.isro_g de longos annos appareceu a oppnrtun,
dade de subir aquelle partido, então já denominado "Partido Repu-· 

blicano Paranaense", com a ·Colligação Ferreira, então Presidente eleito 

do Estado. 

Para essa Colligação o Sr. Affonso ·de Camargo concorreu tão d
cazmente como o Sr. Generoso ·Marques, sendo mais tarde o salvad •r 

d~1s conquistas do seu partido, porquanto, si em vez do Sr. Carlos C~l.· 

v a lcanti fosse eleito o Sr. Alencar Guimarães, Presidente do Estad ,, 

como desejava o Sr. Generoso Marques, seria fatal o regresso do antigo 
partido ao ostracismo ... 

3a accusaçãn - Fi-nanças do Estado. 

Neste particular do seu discurso diffamatorio, confessa · o Sr. 
A1encar Guimarães ·que usou perante o honrado Sr. Presidente da Rc· 

publica das mesmas armas com que sempre jogou na sua improductiv::. 
,;ida política - a de] ação, a trair;ão e a in si dia. 

Foi delatar ao eminente Chefe da Nação os erros da administração 

· do Para11á, mas fel-o de má fé, adulterando os factos e fazendo falsas 

accusações para impressionar a S. Ex. e ver si dessa insídia tirava o 

uni co prov-eito político, obj ectivo da sua delação, porquanto dos in
teresses do Estado n'ão poderia se lernbrar um homem como o S·r. Alenc[<r 

que não tem competencia administrativa e que jámais apresentou um:L 
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ídéa, um projecto, uma suggestão em beneficio do Estado que repre• 

senta ha mais de duas decádas no Parlamento Nacional. 

Não! O objectivo do Sr. Alencar Guimarães foi o da escalada ao 

poder contra a vontade do povo paranaense, mas encontrou na pesso'" 

do honrado Chefe do Est:l.do - o eminente Dr. Epitacio Pessoa, o 

guarda fiel da nossa Constituição e do regimen federativo, não podendü 

po"r isso levar ávante a sua criminosa tentativa de ferir a autonomia do 

Estado, cellula mater da Federação! 

E fez muito bem 0 honrado Sr. Dr. Epitacio em não se imprcs · 

sionar com as lamurias do trefego Senador, pois, vamos demonstrar 

que o Sr. Alencar Guimarftes foi levar a S. Ex. urna exposição CO!'• 

falsas accusações, baseada em falsa prova e eivada da paixão pequenina. 

e perversr>. que lhe an ima todos os seus movimentos c attitudes de po
lítico. 

Diz o Sr. Alencar que ao findar o exercício finan ceiro de 1911-1912, 
graças a feliz orientação do Governo do Sr. Xavier da Silva, se acha,...,. 

perfeitamente equilibrado o orçamento do E stado. Todos os pagamentos 

do Thesouro estavam em dia e nenhuma divida fluctuante existia. E m 

deposito nos bancos tinha o Thesouro o s:.tldo de 1.270 :836$43 L E lo;'; 

em seguida declara que haviam em circulação 999 :7 S0$292 de bonus 

emittidos por antecipação da receita! E', portanto, o p roprio Senador 

quem se contradiz. Como se justifica que o Thesou. r o se achando em 

dia com tcdos os pagamn1tos, estando o orçamento perfeitamente equili

brado e existindo nos bancos o saldo de 1.270:836$481, o Governu 

emittisse 999 :7 50$292 de bonus por antecipação da receita'? Como será 

crível que um Governo que tenha recursos disponíveis no Thesouro, 

emitta bonus por antecipação da receita! 

Diz ainda o Senador, e é verdade, que a receita orçada para o exer

cício foi de 5.046:179$625 e attingiu a 6.058 :092$295', com um excessJ, 

portanto, de 1.011 :912$760 e entretanto, comparando a despeza com a 

receita, verificamos que houve apenas um saldo de 37 :226$122. 

Foram, portanto, applicados extra-orçamento os 974:686$548 res· 

tantes, não obstante a declaração do Sr. Alencar de que o governo ?o: 
Sr. X avier da Silva nunca autorisava a execução de serviços por mai5 : 

urgentes que esses fossem, que não estivessem previstos nos orçamentoJ, 

pois, o governo não tinha a risonha p erspectiva de progresso! 



Diz depois o Sr. Alencar que, balanceada a receita geral com . a 

despeza, verifica-se um defici t de 167:331$512, differença essa pro

veniente de despezas extraordinarias re sultantes de encargos decorrent-:s 

de acções judiciacs contra o Estado, incluída a de limites com San·:a 

Catharina. 
E', portanto, o Sr. Alencar ainda, _quem, procurando accusar o 

actual Governo, defende-o ! 
Quaes os períodos governamentaes mais agitados que tem tido est:~ 

Estado depois da revolta de 1893, sinão os de 1912-191 6 (governo Dr. 

Carlos Cavalcanti) e o actual '? Foi no período governamental do Dr. 
Carlos Cavalcanti que irrompeu a grande lucta fr at ricida do Contestado 
e que custou ao Estado quantia superior a 2.000 :000$. como bem sabt 

o proprio Sr. Alencar. 
Os unicos pRgamcntos effectuados pelo Thesouro durante o exer

cicio de 1911-1912, provenientes de acções judiciaes co:ltra o EstadJ, 

foram aos Srs. Dr. Caetano Conrado Ericksen e Pedro Vianna nas im

portancias de 138 :699$379 e 117 :980$980 respectivamente, em um total 

de 256:680$359. 
Onde foram então applicados os 718:006$189 que sommados aos 

37:226$122 de saldo, ainda faltam para completar o excesso de réis 

l.Oll :912$670 verificado na arrecadação das rendas, comparada com. 

a receita orçada'? Addicionemos agora essa importancia aos 167 :331$512 
d<: de.ficit verificado no exercício, conforme declara o proprio Sr. Alencar 

e teremos um saldo de 885 :337$701 que o Sr. Alencar não sabe e não 

pôde explicar como foram empregados, faltando incluir :<hi os réis 

999 :7 S0$292 de bonns emittid.os. 

AVm clis3o, convem observar que a gr:mde m:J.ioria das obras t:nan

chtd:1s execnt:~r p<"lo governo do Ezrno. 5.:·r. Dr. Xavier da Silva for::nn 

pagas durante o benemerito pericdo governamental do illustre patriol:;t 

n Exmo. Sr. Dr. Carlos Cavalcanti, conforme se ::tcha demonstrado no~ 

relatorios ela Secretaria de Obra5 Publicas, annos 1912, pags . 58 e 60 

e 90 a 9 5 e 1913, pags. I 03 a 108. Isso bem demonstra o quanto eram 

prudentes as medidas do governo daquella época que, conforme affirma 

o Sr. Alencar, só mandava executar serviços que se achavam consi .. 

gnados no orçamento e que o Thesour0 podia pagar! 

Eis o criterio do Sr. Alencar - honra um governo que elle p rop r;c 
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dispendeu quantia alguma com melhoramentos e que, entretanto, não 

obstante haver arrecadado 1.011:912$670 a mais do que a receita or

çada, fecha o balanço do exercício com um deficit de 167 :331$512 c 

mais 999 :750$291 de bonus em circulação!!! 

O Sr. Alencar, não procede com lealdade perante os seus pares. 

As suas palavras dizem precisamente o contrario do que o Sr. 
Alencar proct~rava demonstrar. 

E a prova de que o Sr. Alencar não está certo no que diz é que 

depois de ter affirmado que a receita e a despeza foram, respectiva

mente, de 7.784 :149$857 e 7.951:461$362, apresentando, portanto, um 

deficit de 167 :331$512 e mais 999:7 50$292 de bonus em circulação, 

recorre a outros elementos procurando demonstrar que a receita do 

Estado, durante o exercício de 1911-1912 não foi mais aquella que el:e 

antes disse e sim de 9.101 :481$369, sendo que a despeza nesse mesmo 

exercício tambem subiu a 9.102:236$834 e não a 7.951 :461$369, corno 

clle proprio affirmara. 

Consequentemente o deficit não foi de 167 :331$51 2 como elle antes 

cliú a e sim de 755$465 ! ! ! E ?.ara cobrir esse deficit foram cmittid0;; 

apenas 999 :7 S0$292 em bonus. 

Ora, isso é sobre modo irrisorio e só póde ser pronunciado po ·· 
quem está em desespero de causa e que lucta com a falta de outro.; 

recl! r sC's mais nobres. 
D epois do Sr. Alencar declarar que a despeza publica do Estad:> 

desde os a~nos anteriores já se vinha augrnentando, entra a apreciar 

as operações de credito realizadas pelo Governo do Sr. Carlos Cavalcant~. 

Ahi então o Sr. Alencar é de uma infelicidade que até causa las

tima, poi"s, S. Ex. além de evidenciar, nada entender de contabilidade 

e demonstrar ignorar os mais rudimentares princ1p10s arithmeticos, 

conclue que neste Estado os deficits succedem-se ddde 1915-1916 con
forme consta da seguinte especificação: 

1915 

1916 

1917 

ExERCI cio: 

1916 ............ . .. ..... . ... .. ...... . 

1917. . . .... . . . .... . .... . . . . . . . . . . . . . 

1918 .... . ............•.......•. . ... . . 

3 . 193 :104$541) 

3. 091 :880$220 

4 . 135 :873$648 
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Em seguida mostra que a arrecadação do Estado tem sido a qw 

consta das seguintes parcellas: 

1914 
1915 
1916 
1917 

ExERCicro: 

1915 ..... . .. ... . ... ... ... . .......... . 
1916 .... .. .. ...... .. ............. . .. . 
1917 .. · .. . .... ... . . ............ ·'· .... . 
1918 ........ . ... . .. . ... ..... ... .. . . . . 

6.020:251$053 
6.768:105$000 
6.912:072$209 
7.347:926$422 

Provavelmente o Sr. Alencar ao affirmar isso não se recordou de 

havtr antes declarado que a receita do Estado no exercício de 1911-1912 . 
montou a 9:101 :481$360, deficit de 755$465 e que as despezas desJe 

annos anteriores vinham sendo crescentes. 

Como quer agora o Sr. Alencar que o Tresouro apresente saldo 

quando esse mal data de ha muitos exercícios anteriores ao actual go

verno'? 

Como se poderia verificar esse milagre, precisamente, em um mo

mento em que, como affirma o proprio Sr. Alencar, tanto os Estado3 
como a União soffreram as consequencias da guerra'? 

Effectivamente os balanços do Estado teem fe chado com deficit>, 
mas que tem isso· de extraordinario quando todos nós sabemos que o~ 

orçamentos ela União constantemete apresentam de.ficits consideraveis, e, 
quasi todos os Estados, sempre fecham os seus exerCIClOS finan ceiros 

com deficits? 
Que g rande mal poderá isso causar a um Estado como o noss J 

cuja riqueza latente é sobremodo extraordinaria '? 

Os deficits neste Estado, bem sabe o Sr. Alencar, não datam de 

191S como S. Ex. quer fazer crer. Elles sempre existiram desde o se· 
gundo presidente da Província e com a aggravante que isso se verific1 

em épocas n~ls quaes o Governo não increment:tva nenhum:t iniciativa 

e não possuía 50 % dos serviços qm hoje são mantidos pelo E stado. 

Affirma ainda o Sr. AleRcar que nos termos do emprestimo c.~ 

1912 ficav am os títulos emittidos em 1905 e que isso agora não se ve· 

. rific~rá mais em virtude do contracto do funding, fazendo assim crer 

q11e a no~sa divida ex terna e~tá d~2plamente onerada com esse res;::;ate. 
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Si uma tal declaração fosse feita por um individuo sem responsa

bilidade, por certo nada nos surprehenderia; porém, por um Senador 

da Republica, por um homem que pretende ser o "salvador" deste Es

tado que lhe tem sido tão util e que só tem recebido de S. Ex. as 
maiores ingratidões, inclusive a campanha de diffama.ção de que actual
mente está sendo victima por parte de S. Ex., _é de causar lastima! ... 

Eis o texto dos contractos de 1912 ~ 1917 que desmentem catego· 
ricamente a affirmativa feita pelo Sr. Alencar quando diz que em 
virtude do fun ding o Estado terá que pagar duas vezes o resgate dvs 

títulos do emprestimo de 1915: 

CONTRAíCTO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1912 

(Emprestimo de 1913) 

ARTICLE XIII 

Le solde effectif de f 800.000 restant du par la Banque Privée 

au Gouvernement devra servir pour retirer de la circulations les ObE

gations 50 % de l'Emprunt de 1905 que naurons pas été encore amortie:. 

au j ou r de la signatu re du présent contrat et il restera, a cet effet, dans 

les Caísses de la Banque Privée, qui devra assurer l'operation du 
retrait des Obligations anciennes aux lieu et place du Gouverne:ment. 

La Banque Privée aura cependant le droit de _ garder dans. ces 

Caísses, au lieu de f 800.000 en especes, sus mentionnées, une valeu: 

nominale d'Oblif!ations nouvelles égale à f 919.540 . 

Il est entendu qu'a partir de la signature du présent contrat, la 
Banque Privée será chargée d'assurer aux lieu et place du Gouvern~men:: 
service de l'intérêt et de l'amortissement des Obligations 1905 de l'.Etat 

de P araná; d'autre part, la Banque Privée se réservés, vis-á-vis d<s 
porteurs de 1905', d'uscr de tous les droits qui ét~int '~~ervés :1u profit 
de l'Etat de Paraná par le contrat de l'Emprunt cie 190_5', 

CONTRACTO DE 1917 

(Funding) 

"Il est convenu, que conformément à l'Artic1e XIII du- Contra~ 

du 31 décembre 1912, la Banque Privée reste d'assu:er , aux- lie1,1 ~r 
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place du Gouvernement du Paraná, le sérvice de l'intérêt et de l'amor

tissement des 31.841 obligations 1905 restant en circulation et qu'elic 

demeurc responsable de la conversion de ces titre~ d.:.m le~ condítion5 

stipulées par le dít contrat du 31 décembre 1912" . 
Em seguida o Sr. Alencar passa a examinar a applicação do em

prestimo de 1913 e refe;·e-se ao governo do Exmo. Sr. D!·. Carlos C::..

valcanti e conclue dizendo que "o actual governo", ao assumi I a presi

dencia, encontrou o thesouro do Estado com compromissos :no valor d!'; 

38.900:019$086, e que entretanto essa divida eleva-se actualmente a 

cerca de 70.000 :000$000. 
Cumulo do arrojo! 

D everas que não sabemos comprehender r.o:no podtrá o Sr. Alencar 

revestir-se de tanta coragem para affirmar perante o Senado, sob a 

sua responsabilidade, um facto que é ~bsoluta.mente destituído de v~r· 

dade, como elle proprio está plenamente convencido pela minuciosa ex

posição publicada na A R epublica, de 15 de Setembro do corrente anno 

sob o titulo de "A situação real da~; finanças do Paraná" e a qual com 

a. devida vcnia abaixo reproduzimos : 

uProcura-se responsabilizar o actual governo do Paraná pelas 

nossas condições financeiras, exage ra-se o valor da nossa divida passiva. 

faz-se crer que a situação das finança.; estaduaes é insolvavel. 
Só a carencia absoluta de civismo ou uma inconsciencia complet-a 

poderia levar a paixão a tal extremo. 

O actual goveT'no não é Tesponsavel pela nossa situação finrmceira. 

As condições financeiras do Paraná não são lisongeiras e antes apre

sentam-se em difficuldade, tem-no dito francamente o Sr. Secretario ·da 

Fazenda em seus relatarias, e S. Ex. o Sr. Presidente do E stado, com 

toda a lealdade, o tem affirmado em suas mensagens. 

E' um estado d~corrente dos deficits que se v-~em accumulando em 

exercicios successivos, pertencentes a periodos administrativos diversos. 

Assim assevera o ex-Secretario da Fazenda do Sr. Presidente Camargu, 
assim se infere dos relatorios dos demais secretaries seus antecessores, 

entre os quaes citamos alguns referentes ao segundo e tercei ro q•J ::.
triennios Xavier da Silva. 

Relatorio do Dr. Munhoz da Rocha, de 31 de Dezembrü de 1919 
- p'l.~Ína 12: 
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\ . "Os deficits_ veem se accumulando pois, e determinando emissõr:: 

diversas de apohces, com os consequentes onus de serviço de juros c 

amortização para os exercícios futuros. A divida passiva do Estadv, 

anterior a 190S, ficou consolidada com o emprestimo externo, nesse anno 
realizado, emprcstimo que, por sua vez, foi resgatado em virtude do. 

operação effectuada em 1913 com o Banqnr Privrf. Após essa época 
o Thesouro viu-se ainda na contingencia ele emittir novos titulos v:trc< 

liquidação ela divida fluctuante c hoje, como disse, rnedia.nte as pro·· 

videncias post;l s em pratica, os pagamentos a.cham-se rr:gubxizados. 

São, porém, providencias todas de caracter trl<mitorio, para dirimi• 
difficuldades ele occasião e que devem ter como indispensa vel comple

mento a execução de um plano geral de economia, de modo a se evitarem 

as funestas conseguencias de uma nova divida fluctuante." 

Relatorio do Dr. Carvalho Chaves, de 31 de Dezembro de 1900, 
pag. 3: 

"'Por outro lado, a situação financeira, intimamente ligada c de
pendente do desenvolvimento economico não se nos revela sob melhor 
aspecto, estando mesmo a reclamar especiaes cuidados, sobretudo pela 
accumulação de fecitís de exercicios anteriores e gne, não tendo podido 
ainda ser solvidos com os recursos ordinarios, têm acarretado sérios 

desequilíbrios orçamentarios." 

.Relatorio do Dr. Carvalho Chaves, de 31 ele Dezembro de 1901, 
pag. 3: 

"Nenhuma nova anspicwsa posso ainda trazer-vos a respeito da;; 

condições financeiras do Estado, pois da data do ultimo exercício rela
tado a de que passo a apreciar, a situação tem-se conservado mais oE 

menos estacionaria. " 

Relato rio do Coronel Chichorro Junior, de 31 de Dezcmbr;:; d~ 

1909, pag. 1: 

"Foi esse o deficit com que ú:chou o exerc:!C'" -- 8. :netade apenas 
do cleficit do exercício ;mterior. 

?vias a situação do Thesouro era ainda difficil porque tinha elle d~ 
attender, não só aos encargos proprios do exercicio que terminou . em 
Julho, como tambem aos que provinham do anterior, que fechára com 

grande deficit e se vira na necessidade de atra:zar os pagamentos e 
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emittir letras por antecipação para attender a compromissos de prazo 

fatal. 
.... . ........................................................ 

N'e-ssas condiçõe~ a situação do Thesouro, já atrazado nos seus pa

gamentos, tornara-se mais penosa e reclamava uma medida que fizesse 

cessar tal estado de causas. 

Essa medida foi a emissão de bonus do TPJ.esouro, autorizada pela 

lei n. 853, de 17 de Fevereiro do corrente anno. 
Foram emittidas de 27 de Fevereiro a 18 de Outubro ultimas, tí

tulos no valor de 953 :426$778, a prazo de um a dous annos, com ven

cimentos para diversas datas, no correr do anno entrante, a maior parte." 

A causa principal desses deficits é a despeza excessJva como pro·

clamam, sem divergencias os secreta rios da Fazenda: 
Relatorio do Dr. Munhôz da Rocha, de 31 de Dezembro, . pag. 13: 

"A receita é boa a despeza porém demasiada; o mal está portanto 

nesta e não naquella. " 
Relatorio do Dr. Carvalho Chaves, de 31 de Dezembro de 1916, 

pag. 4: 

".Julgo opportuno, fallar-vu" aqui da convemenna de dotar-se cada 

uma das rubricas do orçamento com a verba necessaria ás despezas cor

respondentes, abolindo-se r.onsequentemen.te o systema illusorio dos cre
ditas supplemetnares, 5eguido até agora. 

Firmado este principio, decorrente da verdade orçamentaria, o Po

der Executivo não se verá mais na contingencia desagradavel de abrir 

creditas dessa natureza, ás vezes maio.res que as propnas verbas votadas 
pelo Congresso ' 

Relatorio do Coronel Chichorro Junior, de 31 de Dezembro de 
1908, pags. 1 e 2: 

'• E' que os mà.les que o Estado está experimentando actualmente 

próveem, não de exiguidade das suas fontes de receita, mas da3 desp1:z~.s 

excessivas com que têm sido sobrecarregados os orçamentos dos ultimos 
exercícios financeiros . 

Como vê V. Ex . as . difficuldades do Thesouro, no actual 
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ultimas exerc1c1os do quatriennio presidencial qu~ terminou a 25 de Fe

vereiro deste anno. 
O Estado, pois, como provam os algarismos da sua receita, tem nas 

suas industriJJ~ e no seu commercio, ouÚas tantas fonte s de renda abun
dantes e ce rtas, que lhe fornecem sem sacrifícios, recursos sufficientes 

para atte~der a todas as suas necessidades; os males têm provindo sim

plesmente ·dos excessos de despezas." 
Relataria do Coronel Chichorro Junior, de 31 de Dezembro de 

1910 - pag. 2: 
" Esses excessos de desp eza que se v cem produzindo na execução 

dos orçamentos, ha alguns annos a esta parte, são quasi sempre inevita
veis, porque esses orçamentos, como o actual, não consignam para certo~ 

serviços de akt importancia dotaçõe.s sufficientes, colloc;~.ndo assim o 

Governo na necessidade de abrir credites supplementares, para attender 

ás de·spezas por elles reclamadas ." 
Exercícios ha em que a arrecadação e;xcedeu á previsão orçamenta

ria e entretanto o deficit não desapparece, conforme accusa o exercício 

de 1902-1903 com que fechou o Sr . Presidente Xavier da Silva o seu 
segundo período administrativo. A receita para esse exercício foi orçada 
em 2. 7 59 :740$292 e a arrecadação attingiu a 3. 239 :549$662, isto é, 

479 :809$370 a mais; a despeza esta v a fixada em 2. 7 59 :740$292 e ele
vou-se a 4. 068 :203$421 ou 1. 310 :463$129 de excesso. Resulta, pois, 

um deficit de 830 :653$7S9. 
Fica, assim, demonotrado á evidencia que os deficits não se origi

nam do presente quatriennio, nem o ex·cesso da despeza, fUa causa prin
cipal, é creação deste governo e nem tão pouco foi agora in.::mgurado o 
regimen de títulos do Thesou ro. D e resto, não surprehende que a des

peza ultrapasse as verbas orçamentarias em um Estado novo que pro
g ride e se desenvolve, princip~tlmente quando se t rata de um quatriennio 

como o do ~minente Dr. Affonso Camargo, que cuidou seriamente ~ 

;,a tisf actoriament:e nscb l~U tantas questões que envolvem ·o p roblema 
economico, tendo, al ém disso, de fazer frente a despezas extraordinarias 

decorrentes da questão de limites, de indemnizações forç adas por sen

tença judicial, de epidemias, etc. 
O valor da nossa divida passiva tem sido malevolamente e:-cagge

rt~do pelos detractores do Paraná. 

O governo declara nobremente nos documentos officiaes a impor. 
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tancia exacta dos nossos compromissos, que, pelo ultuno balanço, pu· 
blicado em 21 de Dezembro de 1918, elevavam··sc ~- 50.774:626$264, 
sendo 34.997:154$630 de divida externa e 15.777 :"1-71$634 de divida 
interna. A divida externa está calculada ao cambio de 16, cambio que 
vigorava na occasião da realização do emprestimo . Como a sua liquida
ção terá logar do prazo de 60 annos, não se podia adoptar outra taxa 
para a conversão da moeda extrangeira em moeda iUCional, visto como 

são diarias as oscillações de cambio. 
Si, porém, entendessemos de converter a div.icLt externa ao ca;rrbin 

do dia, então os nossos compromis~os fic ariam redm:ido3 a réi·; 
45.193:005$384 e não a<:tingiriam de maneira alguma a 72.000 :OCO~;, 

como avança o informante do Imparcial. 
Vejamos: 
f 636.820-0-0 do emprestimo de 191S e f 1.121.580-0 do emprcs

timo de 1913 ou seja um total de f 1. 7 53.400-0-0 convertidas em frs. 

ao cambio de 25. 25, fixado pela clausula 

XXIII, do contracto da Banque Privée, equivalem 
a frs ............................ . ..... . 

Adeantamento da Banque Privée .. ...... .. ... . . . . 

Títulos de consolid~ção (funclzng) . ..... . . ..... . 

To tal da di vida externa, f rs . .. . . . ... ... . . . .... . 

44. 399. 600,0 
44. 399 . 600,0 
6. 031.467,50 

58.831.067,50 

Convertida essa divida em moeda brasileira ao cambio do dia, isto 

é, 500 réis por franco, teremos a importancia de 29.415 :533$7 SO, que 
addicionada á de 15.777 :471$634 da divida interna, perhz o total de 
45 . 193 :005$384·, t.. quamo montariam o& nossos compromissos. 

Fantasie o perverso financista a divida fluctuante que quizer , exag
gere a emissão de bonus c de apolices emittíclas depois do balanço a que 
nos referimos e accrescen te o valor de fr s. 73:1 . 997.50, dos ultimos tí
tulos de consolidação não computados ainda naquelle calculo, e veja si 
consegu~ an menos se approximar dos seus 72 .000:000$000! 

Argumente-se ainda como si o actual governo houvesse contrahido 
todos esses compromissos, e, entretanto, a divida correspondente ao pre

~ente período administrativo é de 8. 541 :607$178, como verificamos pelos 
relatorios da Fazenda. 

A divida passiva do Estado, ao iniciar-se este quatriennio elevava-se 
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a 38 .900:010$086 (pag . 3, do relatorio de 31 de Dezembro de 1916) 
e pelo ultimo balanço publicado subiu a 50 .774:626$264 (pags · 85, do 
relatorio de 31 de Deztmbro de 1918) , isto é, 11. 874 :607$178 mais que 

naquella época. Deduzindo-se, porém, 3. 333 :000$ das apolices do Sa
neamento, que se acham representadas no serviço de agua e esgotos da 

Capital, te remos aquella differença reduzida a 8. 541 :607$178 · 
O P araná não deve, portanto, 72.000 :000$ e sim 50.774:626$264 

e essa divida não foi contrahida pelo seu actual governo. 
A situação financeira du Estado não é insolvavel. 
Como se poderá con~idrrar insolvavel um E stado, CUJa situação 

economica prospera e cujas rendas crescem de anno para anno '? 
A arrecadação do exercício de 1917-1918 attingiu a 7 .347:92.6$427 

~ a do exercício de 1918-1 919 elcvou··se a 8 .000:000$, considerando só

mente a receita onlinaria, excluindo os auxílios que o Governo da União 
concedeu ao E stado pa ra construcção de estradas de rodagem e outros 

fins. 
Demais, o ex-Secretario da Fazenda, Dr. iVIunhoz da Rocha, pro

põe, em seus relatorios, firmado em dados positivos, solução muito ac
ceita vel, da qual resultará definiü v o equilibrio das nossas finanças ~' 

cujo plano, estamos certos, executará no seu governo. 
En tretanto, os opposicionistas limitam-se a proclamar a insolvabi

lidade da nossa sitnação financeira . Como poderá tal gente se recom· 
mendar á confiança do povo paranáense e pretender a direcção suprema 

do Estado, a não ser par:1. decretar-lhe a fallencia '? 
E' que polit icos sem escrupulos, não respeitam meios p ara satisfa

zer os seus interesses sub;llternos e expandir os seus st>ntimentos de 
rancor. 

O govern o at.tende pontualmente os seus compromissos de honra. 
~orteia as apolices nos dias determinados, paga os juros nas épocas pro
prias, resgata os bonus nos vencimentos, effectua a remessa de coupons 
Ja · divida externa; n ada disso se rve para os inimigos do Paraná. A si 

tu~tção é insolvavel, o govemo sómente poderia attender esses compro

misf.os, recorrendo ao expediente do desconto de apolices e bonus ou l an
çando mão dos recu rsos ~wcuniarios que a União tem fornecido neste 
ultimo anno para f ins deter!l1Ínados ; a moeda com que o governo p aga 

a todos são apolices e bonns; em numeraria nada se paga, salvo o sub

sidio do presidente do Estado e dos Deputados, os erdenados do chefe 
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de Policia, dos secretarios, e de uma me1a duzia ma1s de parentes ou 
favoritos o Sr. Affonso Camargo; as receitas do Estado somem-se nas 

dissipações do governo . 
Quanta infamia e quanta miseria, tão proprias de almas pequeninas 

e rancorosas, como a do conhecido financista da opposição ~ 
Pois, então, o Estado não poderá reservar para a prestação de sua 

divida externa 1. 100:000$ e attender o vencimento de seus titulas e 
juros respectivos, com recursos da renda ordinaria sem precisar lançar 

mão, para esse fim, dos auxílios recebidos do Governo Federal'? E ' 
l!<tturalmente a interrogação que ha de occorrcr a todos os que se in
teressam com isenção de'-animos, pelos destinos do Estado. De effeito, 

é racional que tendo a arrecadação do ultimo exercício se elevado a 
8. 000:000$, provenientes de receita ordinaria, o Thesouro tenha reti
rado dessa receita a importancia necessaria pHa solver, de prderencia, 

·esses compromissos que continuain a ser attendidos com a maxima 
pontualidade. As folhas de prcts das praças da Força Militar c da 
Guarda Civil têm sido igualmente pagas em dinheiro, como em di
nheiro se pagam. "" professores federaes, os funccion2sios da arrecada
ção e outras despezas. Em títulos são pagos, é verdade, os vencimentos 
de funccionarios, porém, segundo uma norma geral, não tendo o. pre
sidente, favoritos, nem parentes, e nem se ter feito no Thesouro exce
pção alguma, e sinão, que se r.wmeie o funcciona rio favorecido ou a parte 
preterida. 

Como podem, p01' outro lado, sumir-se em dissipações a receita do 
Estado, quando o governo, com todo o escrupulo, expõe minuciosamente 
a realização da despeza, por titulos e sub-títulos, como anteriormente 
nunca se fez? :Mas, semelhante invencionice se impunha para justifi• 
cativa ·de que aqui "nada se paga em numeraria", segundo levianamente 
affirma o informante do Imparcial para o qual tudo é mystificação e 
mentira no governo do Paraná. . 

O governo que organiza uma escripta por partidas dobradas, pre· 
ciza e minuciosa, e apresenta, · pela primeira vez no EstadG, um balanço 
real e completo, que reflecte sem rebuços a situação do Thesouro e 
todas as negociações da administração, não mystifica e nem mente. 

Os processos de mystificações e de ment1"ras - · · . sao, s1m, apanagw e 
privilegio dos irriquietos políticos profissionaes. 

A -campan·ha com que se pretende cliffamar os nossos homens pu-



- 285 --· 

blicos e levar o Estado a0 desconceito de toda a Nação, é pot~, in

subsistente, porque assenta na injustiça, na infamia e na calumnia ·" 

A nossa divida ex.terna actual, de accôrdo com o ultimo balanço 

procedido no Thesouro, ao encerrar-se o exercício de 1918-1919, é de: 

31.841 títulos do emprestimo de 1915 . .... .. . . 
56.097 títulos do emprestimo dt: 1913 ......... . 
Saldo do adiantamento do Banque Privée, para o 

resgate dt 21 . 000 títulos de, emprestimo de 
1913, francos ......... . ................ . 

Valo r dos títulos de consolidação emittidos em 1 
de Abril e 1 de Outubro de 1916, 1 de Abril 

e 1 de Outubro de 1917, 1 de Abril e 1 de Ou-
tubro de 1919, francos ................... . 

Feita a convers~LO ide ·libra e frainco ·em nossa 
moeda, ao cambio de 16 d., que fôra o do em

prestimo, temos a nossa divida ·externa repre-
sentada por. . . . . ... . ................. . 

f 636. 820-0-0 
E 1.121. 580-8 

8. 071 . 164,1 o 

6.763.465,00 

35.217:438$944 

Considerando, porém, que nos termos do contracto vigente, os pa

gamentos podem se r realizados em libras ou em francos, ao cambio fixo 

de francos 25,25 por libra, temos que a nossa divida actual em francos 
:; trá 59.234.299, 10, que representa actualmente 21.324:322$476, ao 

cambio de 360 réis por franco. 

A divida interna consolidada ao encerrar o ex~;rcicio de 1918-1919, 
importa em 13. 5 59 :300$000, assim especificada-": ,. 

Emprestimo do Banco Credit Foncier ......... . 

E mprestimo do Banco do Brasil .... . ....... . . . . 

Apolices da primeira emissão .... . ..... . . . . . ... . 
Apolices da segunda emissão .... . .. . .. . ... . .. . , 
Apolices da terceira emissão ..... .... ...... . . . . . 

Apolices da quarta emissão ..... . .. . . ... .. .... . 

Apolices para encampaç:lo do serviço de Agua e 

E sgotos. . . .......................... . 

1 . 000 :000$000 
1 . 000 :000$000 
2.900:000$000 
1 . 072 :700$000 
2.658:000$000 
1 . 59 s :600$000 

3 .333:000$000 

13.559:300$000 
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A divida flm:tuant«· nessa mesma occasião accusa um total de réis 

5. 981 :522$370 assim discriminada: 

DIVIDA FLUCTUANTE: 

B o nus em circulação ....... ..... .. . ..... : .... . 
Saldo da Agencia do Banco do Brasil .......... . 
Saldo da conta da Força Militar .. . ... ..... ... . 
Saldo dos :Montepios dos Magistrados .. . .... .. . 
Saldo Caixa de Beneficencia da Força . ...... .. . 
Saldo E spolio em dinheiro .................... . 
Saldo Fianças em dinheiro ..... ..... .......... . 
Saldo Cauções em dinheiro .................... . 
Saldo Depositas em dinheiro .................. . 
Saldo Quota de Fiscalização ................... . 
Apolices Sorteadas e não apresentadas a resgate .. 
Recolhimentos a liquidar ................. .... . 
Saldo do deposito para .Prof. Federaes . . . . .... .. . 
Prets a pagar . . ... ......... . . · ........... . .. . . 
Saldo da conta do Banque Privéc ........... .. . 

Total da divida interna 19 .540:822$370. 

3.922:466$809 
550:000$000 
63:564$000 
62:475$349 
26:220$984 
10:441$351 

1:150$000 
10:400$000 

l. 020:556$815 
1:700$005 

1 00 : 1 00$000 
3:675$843 
7:251$431 

154:268$810 
22:344$161 

5. 981 :522$37G 

Addicionando essa importancia á divida externa, actualmente repre
sentada por 21.324:322$476, conforme o exposto acima, temos que o 
valor total da nossa diTida interna e externa ao encerrar-se o exerciéio 
de 1918-1919 é de 40.865:144$846. 

E si considerarmos o {:ambio de 16 d. por 1$, conforme consta nos 
relito:rios da Secretaria da Fazenda, Agricultura e Obras Publicas, essa 
importancia se elevará a 54.758:261$314, porém, nunca a mais de réis 
70.000:000$, como o Sr. Alencar malevola e impatrioticamente decla
rou ao Senado da Republica! ! ! 
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Affirma tambem o Sr. Alencar que os bonus c as apolices sofírern 

desconto de 50 % ! 
Ousada invencionice! Quando e onde os titulos do Ew1do soffre

ram tão grande depreciação'? 
O Senador --Alencar Guimarães bem sabe que amigos seus, aliás 

muito íntimos, chefes políticos da opposição no Estado, têm adquirido 
títulos do- thesouro e nunca com a depreciação de 50 %. 

Os bonus emittidos pelo Thesouro são transados á razão de 12 %, 
11 %' e até mesmo de 10 % . 

As apolices variam segundo a emissão. As da primeira emissão 
são descontadas ao typo de 82 a 85 % ; as ·da segunda e terceira emis
sões são transadas ao typo de 76 a 80 %, e .as da quarta soffrem 

actualmente o desconto de 32 a 34 %'· 
Todos esses títulos são rigorosamente resgatados na data do ven

cimento, como podem attestar os proprios amigos do Senador e não são 
outros, são os mesmos títulos que vêm sendo emittidos no Estado, ha 
mais de vinte annos. 

Fica, assim, o Sr. Alencar Guimarães, mms uma vez, inteirado do 
quanto são infundadas e impatrioticas as suas informações ao Senado, 
visadoras do descredito do Estado que representa. 

4.a a·ccusação - O projecto - "Precipito a apresentação do 
meu projecto, porque o Sr. Affonso Camargo promove e faz meetings 
contra o rr:presentante do Paraná, que no cumprimento · do seu patrio

tismo •rem solicitar do poder competente as providencias unicas que 
julga capaz de salvar a sua terra dos desastres a que o arrastou o man
donato político mais deshonesto e aviltante que se regiscra na historia 
da Repubiica Brasileira. 

O p ro j.ccto é meu, exclusivamente meu. A ninguem pedí licença 
p:tra o Rubmettcr ::w Congresso Nacional. E' producto da convicção em 
que me encontro de que n.ão h2. outro remcdio legal ou constitucional, 
que forneça aos paranáenses os meios n.ecessarios ·para se libertarem do 

Governo que os infelicitn, que os priva de todos os direitos, regalias e 
liben:bdes, que dissipa os dinheiros publicas, que delapida a fortuna 
_publica e que arruína e reduz á inteira miseria aquella até ha pouco 
prospera unidade da Federação Brasileira." 

O Senador Alencar precipitou a apresentação ·do seu projecto âe 
intervenção f ede nd nos negocies do Estado do Paraná, porque o presi-

1,. ~ 
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d f C f mee..:ngs contra a sua atti-. ente A fonso amargo promoveu e ez •• 

tude ! ... 
De modo que o projecto do nosso representante no Sena:do da Repu-

blica não era urgente. O Senador Alencar não tinha pressa alguma de 
apresentai-o, e pretendia occupar a attenção do Senado por alguns dias, 
descançadamente, analy~ando e deturpando a administração e a política 
paranáenses - quando os meetings feitos em Curityba, contra os seus 
propositos, obrigaram-no a "precipitar" o lançamento da sua proposta. 

de intervenção immediata ! ... 
O povo do Paraná hostilizava a intervenção, em meetings e em 

protestos das municipalidades'? Ah! então, o ·Senador ferraria o gatilho 
da intervenção, como um cow-boy do farwest a pistolia amestrada! 

Foi o que fez o nosso ·serenissimo e popular embaixador no Sena·do 

da Republica ... 

Bem sabia o Senador que o Presidente elo seu Estado não promoveu 

nem fez meetings. 
Promoveu-os e fel-og o povo, indignado com o procedimento do seu 

representante, que desmereceu da sua confiança, abusando do .mandato 
que lhe foi ·confiado, lançando o descredito sobre o Estado que lhe cum
pria defender, facto sem símile na historia politica do Brasil. 

Promo~eram-n'os membros de todas as classes da nossa sociedade, 
como se vê do convite abaixo: 

"Grande comício popular- Amanhã (16) ás 5 0 horas da tarde, 
haverá na praça da Ordem, um grande comício popular de protest.o 
contra o inqualificavel projecto do Senador Alencar Guimarães, nosso 
indigno representante federal, que esquecido dos deveres ele seu mandato 
propoz ao Senado da Republica a ignomínia da intervenção federal 
na autonomia política do Paraná, levado pela inspiraqão da mais baixa 
politicagem. 

A Commissão Organisadora pede o comparecimento de todos os ci
dadãos, sem distincções políticas ou sociaes, p~na que seja collectiva e 
formal da nossa terra áque!Je actq que ·deprime a nossa civilização e 
irrita os justos melindres do nosso patriotismo. 

Curityba, 15 de Novembro de 1919. - A commissão organizadora: 
Lysimaco Ferreira da Costa, Ennio Marques, N-arciso Cortes, Roberto 
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Niüllr.r, Nascimento Junior, Pretextato Ta borda Ribas, Sebastião Pa
raná, Olympio Lisbôa, Ricardo Lustosa de Andrade, José Paladino, 
Gregorio Garcez, Francisco Bonina, Alfredo Bento Neve'l, Bento Azam
huja, Feres Merhy, João Ferreira Bello e Ernesto Merlin." 

Realisaram-n'o para mais de 2. 000 pessoas apezar da tarde chu
vosa do dia 16, na mais espontanca e vivaz indignação contra o abuso 
inqualificavel do Senador que sobrepoz a.o seu mandato o despeito mes
quinho ante a derrota esmagador::t de 19 de Outubro. 

O Sr. Presidente Affonso de C::tmargo não compareceu ao meeting 
da praça da Ordem, como levianamente aprouve ao .Senador Alencar 
declarar ao Senado, mas compareceu, sim, a uma sessão cívica que teve 
Jogar no Theatro Guayra, a convite da respectiva commissão, conforme 
todos sabem aqui e os jornaes noticiaram. Do Diario da Tarde transcre
vemos, a tal respeito, o seguinte topico: 

"Fallou em seguida o Dr. Samuel Cesm, profligando o proceder 
daquelle membro do Senado, convidando · por fim o povo a se reunir 
no Theatro Guayra, onde seria feita uma demonstração de solidariedade 
ao Sr. Dr. Affonso Camargo, benemerito Presidente do Estado. 

A multidão tomou então a direcção daquelle theatro, onde se reco

lheu enchendo a platéa, camarotes, frizas e galerias. 
A Commissão promotora do comieio foi então convidar ao Sr. Dr. 

Affonso Camargo para comparecer ao Guayra, afim de receber as ma

nifestações do povo. 
O Sr. Presidente do Estado não se demorou em comparecer, che

gando ao Theatro Guayra acompanhado por seu official de g~binete 

Dr. Mario Wirmond e pelo Sr. Dr. Lindolpho Pessôa, Chefe de Po
licia. 

Ao comparecer o Sr. Dr. Affonso Camargo, em seu camarote, foi 
delirantemente vivado, ouvindo-se a seguir uma prolongada salva de 
palmas. 

Transformado o com1c10 em uma sessão CIVICa fallou da platéa o 
Sr . Professor Dario Vellozo, que produziu um eloquentissimo discurso 
transmittindo ao Sr. Dr. Affonso Camargo . o sentir do povo curity
bano, que era emfim o st:ntir do povo paranáense ferido em seus brios 
e vendo malbaratada a honra do Estado pela yil tentativa do Senador 

. Alencar Guimarães." - (Do Diario da Tarde, n. 6.4 56, de 17 de No
vembro). 
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E quando comparecesse o Sr. Presidente do Estado a esse c01:nicio 

nada haveria de mais certo como é que até Presidente de. Republica, 

como Wilson, vão para a praça publica, fall;u ao povo! 

Quanto a dizer o Sr. Alencar Guimarães, basea·do em um tele
gramma dos seus correligionarios Carvalho Chaves e Teixeira de Car
valho, que o meeting foi um fracasso, bem poderíamos deixar sem res

posta, tão evidente foi o fa:cto, realizado por mais de 2 o 000 pessoas, 
em dia de grandes chuvas e em praça afastada do centro da cidade em 
obediencia á recente determinação da Prefeitura Municipal de que ·taes 
reuniões não se effectuem nas praças ajardinadas, damnificadas ; pelos 
correligionarios do Senador Alencar que, aproveitando-se dos dias de 
festas e feriados, usavam fallar ao povo nellas reunido e entregue ás 
diversões propiciadas pelos logradouros publicas. Acima de affi rinação 
dos Srs . Chaves e Teixeira de Carvalho - o primeiro, o mesmo que, 
quando correspondente do I mpa:rcial só ·se occupava em passar teie

grammas mentirosos, como, por exemplo - que o Governo não tinha 
eHectuado pag~mento do coupon da divida externa - que o Governo 
tinha comprado, por cem ~ntos, uma casa do Sr. Munhoz da Rocha, 
etc o ; e o segundo, lagar-tenente do Sr o Alencar, está o testemunhO de 
todos aquelles que assistiram o meeting em questão e o da imprensa, 
·entre os ·quaes o do jornal imparcial Commercio do Paraná, nos seguin
tes termos: 

"Não obstante a chuva impertinente que começou a cahir · pouco 
. antes da hora aprazada para o meeting popular de domingo ultimo, á 
hora 17 estava a praça da Ordem repleta de povo, allí se fazendo ouvir 
a banda de musica da Força Militar (lo Estado o 

Eram 17 o 30 quando o Dr. Sebastião Paraná assomando á sacada 
do predio n . 7, dirigiu-se á multidão num vibrante discurso de pro
testo contra o iíllpatriotico proj'ecto apresentado á C amara Alta do ' paiz, 
pelo Senador Alencar Guimarães, autorizimdo a intervenção federal 
no Estado, sem que occorra nenhum .dos casos do art. 6.0 , da. Consti

tuição, projecto cuja unica razão é o interesse de politicagem do pá~tido 

autonomista que, derrota-do nas urnas em pleito livre, appella agora para 
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·es.se . recur<So extremo e condemnavel." 
·n. 2. 234, de 17 de Novembro). 

(Do Commerczo do Paraná, 

O Sr. Alencar Guimarães, taxou a situação dominante no .Paraná 
de mandonato político deshonesto e aviltante, e, ·no emtanto, não 
adduziu uma prova que corroborasse o seu apaixonado asserto, a não ser 
·que ainda considere como fundamento a falsa prova da sua trucul.-nta 

accusação. 
Ufana-se de ser o unico creador do proj-ecto de intervenção, pen

·sando que isso o dignifica, quado é a prova mais · evidente de que 
S. Ex. não encontrou na representação um paranáense que o quizes·se 
acompanhar nesse acto de insensatez, sómente praticado por elle que 
nenhum amor pó de ter pela terra que não lhe serviu d~ -bHço. 

Necessariamente o Sr. Alencar Guimarães, devido á derrota no 

pleito de 19 de Outubro e aos protestos das camaras municipaes contra 
· o seu impatriotico projecto de intervenção, estava com o figaclo engor· 

gitado ao proferir tantos improperios da tribuna do Senado, usando de 
uma linguagem impropria de quem quer convencer e em cujo terreno 
não o acompanhamos. A tão frageis e deiusadas armas temos, para 
combatel-o, os factos e o documento. 

E !amuria o Senador no seu arremesso contra a situação política 
do Estado que representa, achando que o Governo do Paraná cerceia e 
priva os paranáenses de todos os direitos, regalias e liberdades, dissipa 
os . dinheiros publicos, arr~ina e reduz á miseria esta até h;~. pouco pros
pera unidade da Federação Brasileira ... 

A unica liberdade que a·qui não tem o Sr. Alencar é a de assaltar 
o poder, como deseja, pois a isso se oppõe a virtude civica do povo do 
Paraná. 

Os direitos, regalias e liberdades asseguradas pelas leis e pela to
lerancia, são garantidos em toda a plenitude, motivo pelo qual não pôde 
ainda o Sr . Alencar Guimarães citar um unico facto que fosse, com
provante da sua audaciosa affirmação. 

A liberdade de dizer o pensamento inteiro é completo no Paraná, 
até mesmo abusivamente, quer da imprensa, quer da tribuna popular, 
como é facil se verificar da linguagem violenta e dem:Jlidora de que 
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usam diariamente o Estado e a Gazeta do Povo, orgãos da opposição 
e a dos meetings nas praças publicas realizados pelos adeptos da política 

elo Sr. Alencar. 
A liberdade de pensamento e de locomoção é plenamente assegurada 

e a liberdade de voto é de tal ordem que votam contra o Governo 
funocionarios publicos, como ainda no ultimo pleito, e fazem parte do 
directorio da opposição o auditor da Policia, que é o já mencionado 

Teixeira de Carvalho. 

Desafiamos a quem quer que seja que nos l eia, a apontar, no 

Brasil inteiro, exemplo de eleições mais livres que as do Paraná! 
O Senado e a Camara Federal são testemunhas da lisura com que 

·se têm realizado no Paraná as eleições para os diversos cargos fe
·deraes . 

Os direitos do cidadão são garantidos pelos diversos pode res do 

Estado; inclusive pelo Poder Judiciario que é constituído de juizes pro

bos e capazes . 

Não sabemos, portanto, onde o Sr. Alencar foi achar essa falta 

de garantias e de liberdade de que accusa o Governo do Estado, que 
supporta da sua gente até as passeatas com garotos na frente dando 

vaias ás redacções dos j ornaes amigos do Governo. 
Impressionado com os protestos das camaras municipaes, que o 

concitaram a renunciar o mandato, quer S. Ex. fazer crêr que não 
foram espoptaneas essas manifestações de desaggravo, mesmo porque 
as camaras municipaes são constituídas por indivíduos que não repre
tentam a vontade dos municípios. 

E' a primeira vez que tal affirmação é proferida por um homem 
publico, certo, como é, que as camaras municipaes são a cellula mater 
da Federação e representam a vontade dos municípios como são pela 
maioria dos seus municipes. 

A accusação de que essas manifestaçõe~ não foram espontaneas e 
sim provocadas pelo Governo, é uma inverdade, pois a accusação que 
S. Ex. fez de que a Camara de São Matheus recebeu um telegramma 
do Dr. Marins Camargo, Secretario do Directorio Central do Partido 
Republicano Paranáense e que attendeu immediatamente ~o seu appello, 
prova que as camaras municipaes são solidaria:s politicamente com a 
situação domin!!.nte, tanto mais quanto, conforme explica o Dr. Marins 

em sua defesa, e~-se telegramma foi passado para evitar que as camaras, 
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e em virtude de consultas de algumas dellas, indignadas com o pro
cedimento do Sr o Alencar, se excedessem em linguagem e abrangessem 
na accusação outros membros da opposição e dissidencia quando a m
feliz idéa do projecto de intervenção era sómente do Sr o Alencar o 

Em seguida o Sr o Alencar cita trechos de tres cartas anonymas, 
concitando-o a encetar a sua campanha de descredito contra o Estado 
e seus homens publicas, para terminar a sua arenga e o seu rosario de 
objurgatc;>rias Gom esta hespanholada: "Si falhar o remedio constitucio
nal, usaremos do remedio extra-legal - a revolução!" 

Essa tirada a Do Quixote mereceu do honrado Senador pelo Rio 
Grande do Sul, Dr o Victorino :Monteiro, o suggestivo aparte: " Isso 
é mais sé rio" o Effectivamente isso é mais sério, porque fazer revolução 

não é o mesmo que se aproveitar do unico momento em que o situacio
nismo do Paraná não tinha um representante no Senado para atacar os 
seus adversarios! o o o 

5oa accusação - "0 Governo encampou o serviço de aguas <: 

esgotos de Curityba por um decreto ad referendum ao Congresso, pela 
t uantia de 3 o 300 :000$ desapparecendo 1 o 200:000$ restante da emissã_o 

de 4 o 500 :000$ feita para aquelle fim" o 
Falsa é essa accusação com todas as outras feitas ao Governo do 

Estado e ao seu actual Presidente, pelo Sr o Alencar Guimarães o 
O Governo encampou os serviços de aguas e esgotos ex-vi da lei 

no 10646, de 12 de Abril de 1916, art. IV, das disposições permanentes, 
que a isso autorizava o 

Para attender as despezas com essa encampação e com a execução 
dos serviços de ampliação e melhoramentos que se faziam sentir em 
todas as dependencias das rêdes, foi feita uma emissão de apolices no 
valor de 4 o 500 :000$ (quatro mil e quinhentos contos) em apolices ao 
typo de 90, vencendo o juro de 7 % ao anno e resgataveis no prazo de 
20 annos, mediante sorteios trimensaes a começar do anno de 1922 o 

Da importancia emittida 3 . 333 :000$ foram pagos á Empreza Pau
lista de lVIelhoramentos no Paraná e das apolices correspondentes aos 
1 o 167 :000$, restantes, 1. 100 :000$ estão depositados no Banco do Bra
sil como ga rantia da conta corrente e 67 :000$ se acham em deposito no 
Thesouroo 

Como consequencia da encampação foi, por decreto ad-referendum 
do Congresso que o approvou pela lei no 10 700, de 1917, creada uma 
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serção especial na Secretaria de Fazenda e Obras Publicas, para atten

der os mesmos serviços e não para attender o filhotismo político, como 

diz o Sr . Alem:ar Guimarães pois nessa secção foram ,lproveitados os 

empregados da referida Empreza de lYielhoramentos no Paraná que 

tinha como maior accionista e di rector-presidente um primo do Sr. Alen
car Guimarães, o Sr. Dr. Guimarães Carneiro, sendo o gerente, neste 

Estado, um outro primo do Sr. Alencar, o Sr. Annibal Carneiro, que 

foi aproveitado para chefe daquella secção na referida Secretaria de 

Obras Publicas. 
Os vencimentos estabelecidos fr,ram identicos aos das outras secções 

daquella secretaria. 
A encampação dos serviços de aguas e esgotos, que nenhum pre

juízo trouxe para o Estado, pois a sua renda dá para amortizar os onus 

da encampação, era uma medida que de ha muito se impunha, a bem 

da saude publica da capital, que se a.chava sériamente ameaçada pelas 
pessimas condições do primitivo contracto, que não permittia o augmento 

da' captação da agua, determinando os mananciaes que deviam ser ca~ 

ptados, os quaes já o tinham sido com insufficiencia absoluta d'agu:J, 

pam a capital e pelo máo estado das rêdes e serviço feito, sem os ne

cessarios cuidados tal como as celebres manobras para a destruição da

quelle precioso liquido. 
E tanto isso é verdade que depois dos melhoramentos feitos na rêde 

e augmento do volume d'agua para o duplo do que tinha anteriormente, 

desappareceu por completo desta capital o typho que reinava até então 
com caracter epidemico. 

A missão medica paulista, chefiada pelo scientista Dr. Bayma, que 

tantos e relevantes serviços prestou á saude publica desta capital con

forme confessa o proprio Senador Alencar, veiu ao Estado em virtude 

das amistosas relações do Governo de S. Paulo com o Governo do Pa
raná. 

6." accusação - Biographia 'do Sr. Affonso Camargo -

"Como Deputado ao Congresso Legislativo, não se lhe conhece nenhum 

parecer, projecto ou discurso denunciadores da sua cultura e intelli

gencia para resol..:er os diversos problemas administrativos. Como 

administrador interino do Estado fez restricções nas despezas, sómehte 

par-a afastar dos cargos publicas, que occupavam funccionarios publicas 
filiados á opposiÇão. 



Como advogado pre-stigiado pela sua posição d-e chefe monopolizou 

as grandes causas no nosso fôro não tendo renome, nem cultura juri

dic:. . 

Como particular é amavel e gentil no trato, sendo que a amizade, 
a s;;mpathia, a paixão e o odio, dão variações exquisitas ao seu ca racter, 

quebrando-lhe a feição principal - a firmeza. " 
Como Deputado ao Congresso Legislativo fallam mais alto do que

o Sr . Alencar Guimarães os Annaes do Congresso, pelos quaes se verá 
que não houve um projecto importante, uma medida de alto alcance 
economi"co, financeiro, social ou político, em que o Sr. Affonso d~ Ca
margo não tivesse collaborado, sempre que fo.i Deputado, motivo pelo 
qual, ainda muito moço, subiu de sub-leader da minoria á leader d~ 
maioria e Presidente do Congresso . 

Como administrador, o Sr. Affonso de Camargo tem um feitio 
justamente ao contrario do que maldosamente affirma o Sr. Alencar 
Guimarães. 

Quando administrador interino o Sr. Affonso de Camarg0. não 
perseguiu a nenhum adversario, e, ao contrario, as dispensas que fez 
de funcc ionarios publicas recahiram justamente nos seus amigos polí
ticos, que eram os nomeados mais recentemente no Governo do seu 
amigo Sr. Dr. Carlos Cavalcanti. 

Não fez perseguição a adversarios nem desconside rou os seus ami
gos dispensados, tanto que estes foram sendo aproveitados nas vagas 
que mais tarde se verificaram. 

Os funccionarios filiados á opposição são tão perseguidos pelo Go· 
verno, a ponto de votarem contra es te sem serem dispensados, inclusive 
cs parentes do Sr. Alencar, que é o político no Paraná que tem mais 
parentes empregados em repartições federaes , estaduaes, municipaes e 
até na Força Militar do Estado, onde tem um irmão capitão e um sobri
nho tenente, sendo maior fornecedor do Estado um irmão de S. Ex. 

Como particular todos conhe"cem o feitio tolerante do Sr. Affonso 
de Camargo e por isso não é preciso rebater esse pretendido traço bio
graphicó do Sr. Alencar, de que S. Ex: é um mixto de paixão e odio . 

Como advogado é o proprio Sr. Alencar quem diz da sua eompe· 
tencia, pois confessa que o Sr. Affonso de Camargo, como advogado 
chegou a monopolizar as grandes causas forenses, não como diz S. Ex. 

por ser chefe político, pois os maiores triumphos judiciarios do Sr. Af-
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fonso ·de Camargo na advocacia foram justamente ao tempo em que 
f ra opposicionista. Quanto ao valor de seus trabalhos consta de todos 
os autos em que funccionou como advogado, sendo que, na tribuna 
judiciaria, não ha quem ignore as suas innumeras victorias. 

Quanto á falta de firmeza do Sr. Affonso de Camargo, o Sr . 
. Alencar tem tido repetidas provas na resistencia, encontrada, sempre 
(lue S. Ex. pretendeu assaltar o poder pelos diversos meios de que ha 
lançado mão . .. 

7." accusação - Os artigos 55 e 58 da Constituição Estadual 

foram reformados em proveito do Sr. Affonso de Camargo e Munhoz 
da Rocha, e sem maioria absoluta de votos no Congresso, para votar 
reforma, visto sómente terem votado 19 Deputados. 

O Sr. Alencar Guimarães fez essa accusação com mais urna in
verdade e uma heresia. Inverdade quando affirmou que o art. 55, da 
Constituição do Estado, foi reformado, para aproveitar o Sr. Affonso 
de Camargo, o que não é exacto, pois, a lei que o reformou é de Fe
' ereiro de 1916, q\t;ando já nesta data o Sr. Affonso de Camargo es
tava reconhecido presidente do Estado e nem o art. 58 foi reformado 
para aproveitar o Sr. .Munhoz da Rocha no sentido deste accumular 
as funcções de Vice-Presidente do Estado e Secretario, quando . isso se 
deu por um mero acaso, pois, o candidato do Partido á \'ice-Presidencia 
do Estado, era- o Sr. Coronel Luiz Xavier, que, não acceitando a sua 
candidatura, indicou para aquelle cargo, de seu motu-proprio, o Sr. 
Munhoz da Rocha, já quando esta v a feita aquella reform_a. E quando 
a reforma do artigo 58, da Constituição fosse feita para aproveitar o 
Sr. Munhoz da Rocha,. isso provaria que os seus serviços eram recla
mados na administração como de grande valia e que o Dr. JVIunhoz 
era, como é, bastante considerado no · partido a que pertence, a ponto de 
ser reformada a Constituição para . que elle pudesse exercer comulati
vamente dous cargos de grande responsabilidade administrativa e po· 
litica. 

Heresia, quando nega que dezenove Deputados constituíam a maio
ria absoluta de trinta, sendo que nós julgavamos que dezeseis já consti
tuíssem essa maioria ! 

São essas as terríveis accusações com as quaes o Sr . Alencar pre
tendeu justificar o seu incommensuravel projecto de intervenção em 
um Estado que está em perfeita paz, que paga os seus compromissos 
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em dia, que desenvolve as suas forças vivas, augmentando de dia á dia 
a sua producção e a sua receita, - pretendendo assim expor ao des
conceito da Nação um político e um administrador progressista e probo 
como o Sr. Affonso de Camargo. 

I\1as o Sr. Alencar Guimarães, apresentando o seu projecto, não 
tinha em vista que o mesmo fo3se convertido em lei, pois S. Ex. não 
é tão ingenuo ao ponto de julgar que o Congresso N acionai encam
passe um projecto que não se enquadra em nenhum dispositivo consti
tucional. Não, o Sr. Alencar apresentou esse projecto movido por 
outros sentimentos, isto é, pelo despeito de não poder satisfazer o seu 
eterno desejo de ser o supremo director da política paranáense, pela 
ogerisa a todos os políticos paranáenses que, como o Sr. Affonso de 
Camargo, têm as sympathias e o apoio dos seus concidadãos e mereci
mentos para occupar logar de destaque na política nacional e regional 
e interesses de alimentar a promessa aos seus correligionarios de esca
lada ao poder de modo a não extinguir o fogo sagrado até as proximas 
eleições federaes, aproveitando, ao mesmo tempo, a opportunidade para 
desmoralisar perante o Senado da Republica o Sr. Affonso de Camargo, 

julgando-o seu possível competidor na eleição para Senador com a ter
minação do seu mandato. Sim, esses é que foram os verdadeiros mo
tivos que levaram o Sr. Alencar a apresentar o seu projecto de inter
vendo. ' ·' 

8.• accusação - "0 Presidente do Paraná, Sr. Affonso de 
Camargo, sem nenhuma lei que o autorizasse á dispensa do imposto, por 
mero favor fez presente á companhia Carbonifera do Imbahú do im
posto que ella devia pagar na imp.:Htancia de 576 contos de réis, des
falcando, assim, o Thesouro do Estado''. 

E' outra in verdade do Sr. Alencar Guimarães. O Sr. Affonso 
de Camargo dispensou a Compa·nhia Carbonitc!a do Imbahú, do im
posto de transmissão de propriedade, em virtude da :wtorização legisla
tiva consubstanciada na lei n. 1 . 703, de 28 de _Març..: de 1917, que 
assim reza expressamente : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
aos Srs. Candido N azia zen o Nogueira da Motta, Arthur de 
Paula Fajardo, Antonio Palimeri, Rogerio de Paula Fajardo, 
Paulo José Abrantes, Francisco Muller, José Candido da Sil-
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veira e J o~ é Dias Vieira de Castro, isenção do pagamento do 
imposto de transmissão de propriedade sobre a transferencia de 
quatrocentos e trinta alqueires de terras que possuem, na Fa
zenda do Imbahú ou Rio do Peixe, na comarca do Tibagy, 
para a sociedade que pelos mesmo foi constituída, como o fim 
de explorar as jazidas de carvão de pedra, existentes nas 
mesmas terras; revogadas as disposições em contrario." 

Por outro lado, mesmo que não houvesse aquella autorização legal, 
o desfalque de rendas não poderia nunca attingir á imaginaria somma 
de 576 contos de réis, porque para isso seria preciso calcular o valor 
das terras ao preço de 20 contos por alqueire, quando o valor real 
destas no Estado varia entre 10$ e 200$ o alqueire, e, calculado o im
posto sobre este limite maximo, não excederia de 6:192$, o que está 
longe do que, levianamente, affirma o pretencioso Senador. 

E quando valessem, o Estado ainda lucraria com a autorização 
legislativa que concedeu aquella isenção, protegendo o desenvolvimento 
da industria do carvão, que tem merecido e merece o auxilio de todos 
os governos progressistas e bem intencionados. 

Já que nos acercamos do trecho do discurso em que o Senador 
Alencar Guimarães procura atirar o distincto advogado patricio Sr. 
Dr. Martins Camargo ao desconceito publico, attribuindo-lhe a pratica 
de actos reprovaveis á sombra da administração do seu irmão, o actual 
Presidente do Estado, - cabe aqui transcreve1mos o que, em sua le
gitima defesa, acaba de publicar, por esta folha, tão illustre quão digno 
ronterraneo, victima da campanha - de despeito do furibundo Senador: 

• . •••••• _ •• ••• •••• • ••••• • • o •• o ••• o ••••••• • •• 

Qual o motivo de tanta furia do Sr. Alencar contra mim'? 

Simplesmente porque, na qualidade de Secretario do Director!o 

Central do Partido Republi cano Paranaense e respondendo ás consultas 

de dous ou tres directorios locaes, lhes dei conhecimento da moção vo .. 

tada pela Camara desta Capital contra o esdruxulo projecto de inter

venção daquelle Senador, aconselhando-os a que fize ssem a mesma cousa 
e que usassem de termos moderados. 
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Não vejo em que 1sso podesse chocar de tal mancHa a susceptiht·· 

lidade do irascível Senador a ponto de aggredir-me da fórma por que 

o fez, levianamente e sem commedimento de linguagem. 

Como político militante e membro do Directorio Central do meu 

partido, penso que é do meu dever orientar os meus correligionarios e 

directorios locaes, dando-lhes conhecimento dos factos culminant~s d::t 

nossa vida política, principalmente quando estes são de tal monta conF.l 

o de que se trata v a e que até affectava a autonomia do nosso Estado. 
O Sr. Alencar Guimarães, na sua furia de diffamar e injuriar, a 

torto e a direito, foi, porém, de uma infelicidade inaudita quando quiz 
attingir-me com a sua baba peçonhenta. 

Mentiu perversamente quando disse ser "assombrosa" a minh'l. 
fortuna. 

Já declarei por este mesmo jornal, com desassombro e altivez, no 

que consistia a minha "grande" fortuna e como a ganhei; Í il-o com ~ 

consciencia tranquilla de h a vel-a adquirido muito ho-nesta e honrosa
mente. Ella nada tem de assombrosa como todos viram. 

Poderá o Senador Alencar fazer a mesma cousa '? .. . 
Mentiu ainda descaradamente quando affirmou que eu gasto "des

propositadamente em bancas de jogo" . Alguns dos seus p roprios amigos 

e correligionarios desta Capital, meus companheiros de diversões nc. 

uni co . club que frequento nesta cidade, de onde raramente me ausento, 

se encarregaram de dar o mais formal desmentido a essa infamia, só 

capaz de germinar em uma alma pequenina como a do Senador Alencar. 

As cartas que nesse sentido me foram dirigidas pelos distinctos cidadãos 

Drs. Benj ami_n Ame rico de Freitas Pessôa, Antonio Jorge M achado 

Lima, Altivir de Abreu Augusto e Manoel Loureiro, os clous primeiro;;. 

decididos correligionarios e o terceiro parente do Senador Alencar·, são 

a prova disso. 

Não tenho, tão pouco, a vida confortabilissima de que fall a o 

invejoso Senador. 

JYloro na mesma casa de aluguel em que tenho residido desde o 

tempo em que fui chamado para auxiliar da administração Carlos C:t

valcan-ti e que aliás é uma das mais modestas desta Capital, bem long~ 

de se comparar com o luxuoso ·palacete do Senador Alencar. 

O meu mobiliaria ainda é o mesmo que adquiri por occasião do 



-300-

meu casamento; não tenho carruagens; não dou banquetes; a minln 

mulher não ostenta custosas joias; o meu proprio vestuario e o da 

minha família são dos mais modestos possíveis; e tudo que me rodei:1 

não póde absolutamente offuscar a vi~ta invejosa dos meus desaffecto.>. 

Devo o relativo conforto que tenho em minha casa ao espírito de orde:n 

que sempre presidiu a todos os actos da minha vida e, principalment<:, 

ao fino gosto e espírito de economia d<l minha companheira de existencia. 

Onde, pois, enxergou o leviano Senador, a vida "confortahilis

sirna" que diz eu mantenho nesta Capital. 

Só mesmo a cegueira da paixão partidari,t e do despeito poderi.a 

leval-o a uma tão leviana affinnativa. 

Chamou-me tambem o trefego Senador de incompetente, dizendo 

que tanto na direcção do Gymnasio Curitybano, como no exercício d:> 
cargo de Secretario de Estado, sempre vivi á sombra dos meus com· 

panheiros e auxiliares de trabalho. 

Nunca fiz alarde da minha· competencia. mas para desfazer essas 

estupidas aleivosias do meu gratuito detractor, basta citar dous facto3. 

O meu companheiro de direcção no Gymnasio Curitybano, o sau

doso Dr. Claudino dos Santos, nomeado Secretario de Obras Publ.ica.>, 

entregou-me exclusivamente aquella direcção e, nem por isso, díminui 1 

a frequencia daquelle estabelecimento de ensino, conforme se pode rá 

verificar pelos respectivos livros de mat ricula, em poder do seu actual. 

director. A direcção intellectual e material do referido gymnasio esteve, 

ass1m, a meu cargo, por mais de tres annos. 

Leccionei varias disciplinas nos diversos cursos daquelle institut::> 

de ensino e a isso me autorizavam as nutas distinctas que obtive em 

quasi todas as mate rias do meu curso de preparatorios, cuj os exame '> 

foram feitos no Gymnasio Paraense, em época de extremo rigor. 

Nunca fui estudante "chronico" e "bombeiro" como o Sr Alenca:· 

Guimarães . 

No exe rcício do cargo de Secretario de Estado, basta p ara recom·· 

mendar-me, o facto de ter sido eu o unico auxiliar do Dr. Carlos Ca
valcanti, ()Ue o acompanhou em tod0 ') ~~;.:. :l::Ci;cuitoso período de 'admi

nistração, tendo exercido, além dos cargos effectivos de Secreta rio do 

Interior e de Obras Publicas, interinamente os de Fazenda e Agri
cultura. 
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Deixando o cargo de Secretario de Estado, dediquei-me á advocacia, 

não á advocacia administrativa e immoral do Sr. Alencar Guimarães, 

mas á advocacia judicial e honesta ; e, apezar da minha incompetencia, 

proclamada pelo Sr. Alencar, em menos de quatro annos tenho tido 

mais causas do que aquelle " luzeiro" da sciencia jurídica em trinta e 

tantos annos de existencia improfícua e esteril. 

.Jámais pleiteei junto á administração estadual ,~u federal, qualquer 
pretensão ou f a v o r, do qual pudesse me advir resultado p ecuniario, 
apezar de insistentemente solicitado até pefos meus detractores de hoje. 

E foi por esse motivo que lancei um repto áquelles me11s detm
ctores, entr·e os quaes figura o Sr. Alencar Guimarães, para virem 
publicamente apontar um só acto meu que podesse justificar as torp~s 

maledicencias qUe, a bocca pequena, pelas esqumas e pelos café~, 

faziam a meu respeito. 

Nenhum delles poude, porém, até hoje articular esse acto. Gritam 
que sou millionario, apezar da exposição franca que fiz dos meus ha
veres e, um delles, um mulato pernostico que aqui aportou com as mãos 
na5 costas e o estomago chiando, fazendo rapida fortuna á custa de 
processos indecorosos, em uma advocacia bifronte e de hypothecas fa.n

tasticas, e arvorando-se em censor da gente honesta desta terra, . quiz 
enchcrgar latrocínios em dous factos que provam justamente a bo;c 
origem da minha fortuna e contra os quaes se atirou como gato a bofes. 

São elles a venda da fazenda "·Barra Grande", situada á margem 
do rio Uruguay, no Estado de Santa Catharina, em cuja venda obtive 
o lucro de 203:554$654 e a divisão judicial da fazenda "J aboticabal 
da Barra Grande", situada á margem do rio das Cinzas, no muni
cipio de Thomazina, deste Estado, em cuja divisão recebi, em paga
mento de honorarios, a área approximada de mil alqueire~, distribuich 
por diversas glebas. 

Na supposição de ql1e tratava com gente que .tivesse algum re~

quicio . de dignidade, tive a ingenuidade de expôr com franqueza, por 

este jornal, o modo como realizei a venda da f azenda Barr::t Grandr 
do rio U ruguay e de cuja venda auferi os lucros a que ac1ma m~ 

rtferi. 

Expliquei que se tratava de uma propriedade particular, legiti
mada ha mais de trinta annos, cujo titulo foi expt>di•o pelo honrado 
Dr. Xàvier da Silva; qu~, por transmissões successivas, tal propriedade 
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veiu a pertencer, mui légitimamente, aos herdeiros da Baroneza da 
Limeira; que fiz com estes herdeiros um contracto para. a venda par.cial 
ou total da mesma propriedade, em virtude do qual me pertencia, a 
titulo de com missão, 0 que excedesse de 20$ por alqueire; que vendi 
a alludida propriedade á firma Luce, Rosa & Comp., de Porto Alegre. 
pelo preço de 35$ por alqueire, ganhando, portanto, nessa transacçãü, 
a commissão que me fôra reservada, de 15$ por alqueire; que, por 
conveniencia dos compradores e por não haver necessidade de incluir 
no preço da escriptura aquella commissão, figurou na dita escriptura 
tão sómente o valor destinado aos proprietarios, com quem os com
pradore~ deveriam se entender directamente, para satisfação das pres
tações não vencidas e por intermedio do Dr. Vergueiro Steidel, como 
já o fizeram; que, deduzidas as commissões a diversos intermediarios, 
pagamento de impostos e demais despezas, que deveriam correr por 
minha conta, coube-me o lucro liquido de 203:554$654, pago, parte 
tm dinheiro, e parte em notas promissorias. 

Indiquei o cartorio em que foi lavrada a escriptura de venda e 
ficou registrado o meu contracto para melhor esclarecimento dos mea~ 
diffamadores. 

Tudo foi em vão ! Os meus detractores, ao terem conhecimento 
dessa licita transacção, que me proporcionou tão vultoso lucro, mai& 
se encarniçaram contra mim e o advogado bifronte Benjamin Lins, 
ainda engasgado com a hypotheca phantastica do Sr. Alfre&. Pessôa, 
roido de inveja, atirou-se contra mim pela.s columnas do seu pasqmm, 
em uma furia desesperada. 

Não tendo mais o que dizer, · batido em todas as suas perfid<l:i 
accusaÇões, terminou por se arvorar em tutor ou curador dos herdeiros 
da baroneza da Limeira, achando que eu os lesei na venda que fiz 

como seu procurador, delles herdeiros. 

Para esmagar mais essa infamia ~o impenitente d~ffam ador e 
·do seu digno comparsa, o Senador Alencar, transcrevo aqui o 'têlr~
gramma que, nesse sentido, passei ao íllustre Dr. Vergueíro Steidel, 
advogado daquelles herdeiros, bem como a respectiva resposta. 

Telegramma: 

Dr. V ergueiro Steidel - S. Paulo. 

" T endo Senador Alencar 'G uimarães commentado desfavoravel-
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inente meu respeito negocio Barra Grande feito seu intermedio, peçu 
iihistre collega responder-me brevidade seguinte questionaria: 

1.0 Venda Barra Grande foi feita precisos termos contracto fiz 
herdeiros baroneza Limeira representados collega '? 

2.0 Dei conhecimento collega preço exacto condições venda da
quella propriedade inclusive minha commissão 15$ alqueire recebida 
compradores'? 

3.° Cumpri exactamente todas obrigações assu:nidas aquclle con
tracto '? 

4.° Collega levou conhecimento seus constituintes toda minudenóa 
negocio realizado e estes teem demonstrado alguma queixa contra mim'? 

5.° Continúo mer<:cer confiança collega seus constituintes fórrm~ 

ultimar negocio Campina Grego rio tambem cogita aquelle contracto '? 
Peço autorizar fazer sua resposta uso convier. 

Resposta: 

Em resposta seu telegramma declaro: 
1.0 Venda Barra Grande tratada ahi esc riptura compromiss ·> 

Luce, Rosa & Comp., accôrdo contrato com herdeiros baroneza Li 
meira, representados por mim foi concluído aqui escriptura definitiv:. 
notas zo tabellião. 

2." Preço venda constava escriptura compromisso e tive conh~

cimento sua commissão carta sua . 
. 3:0 Contracto com herdeiros baroneza teve inteira execução sua 

parte. 
·4. 0 Todas as phases negocio foram communicadas por mim her

deiros por meio circulares onde transcrevia suas cartas, sem recl.a·· 
mação alguma dos mesmos contra si. 

5.° Continúa merece r confiança delles e minha ultimar negocio 
Campina Gregorio. Póde usar resposta. - Steidel . 

Eis ahi a que fica reduzida mais essa infamia do Sr. Lins, en·

dossada da tribuna do Senado pelo leviano e trefego Senador Alenca t 
Guimarães. 

Por que -o Senador Alencar não leu tambem daquella tribuna o~ 

artigos que eu escrevi, por este jornal, em resposta ao Sr. Lins, que 
elle trata de "advogado muito habil", e nos quaes destrui uma pu r 
uma todas as infamias contra mim assacadas '? 

Por ahi se v~ que o Senador Alencar agiu de má fé e collocou-se 
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no mesmo nível de m·:sena em que se arrastam os repugnantes pa:,. 
quineiros que aqui deixou para atassalhar a honra dos seus adversarios 

políticos. 

Tanta baixeza é incrível em um homem que devera resfi.::ltar, ao 
menos, as cans que já lhe cobrem a cabeça sem juizo, bem como ,1 

dignidade do cargo que occupa, embora immerecidamente. 
A outra accusação a mim feita pelo pasquineiro da Gazeta, r: 

tambem endossada pelo Senador Alencar, da tribuna do Senado, é n:.· 
ferente ao desapparecimento dos autos de legitimação da fazenda de 
"Jaboticabal da Barra Grande", situada á margem do rio das Cinzas. 
e cuja diYisão judicial foi feita perante o Juizo Federal deste Estado, 
serYindo eu como advogado dos promoventes daqudla divisão: 

Taes autos desappareceram effectivamente da Secretaria de Obras 
Publicas, mas, tal desapparec!mento se deu justamente quando o St. 
Alencar estava em plena actividade ·da sua vergonhosa advocacia ad
ministrativa, na época dos celebres bendegós de terras na zona norte 
do Estado em que, com registros falsos, se mediram colossaes lati
fundios, contra expressa disposição da lei, os quaes eram, em seguida, 
repartidos pelos apaniguados da situação, figurando entre estes, aberta· 
mente ou cautelosamente "camuflados", alguns dos patifes que hoje 
se atiram contra mim, em bótes de viboras. 

Já estará o Sr. Alencar esquecido do discurso feito pelo Dr. Al
fredo Varella, da tribuna da Camara, em que tratou justamente do des
apparecimento de innumeros autos de mediç5.o do a rchivo da Secretaria, 
accusando, aliás injustamente, o honrado Dr. Candido de Abreu, quando 
tal facto só deve ser attribuido aos . advogados administrativos que, na· 
quella triste época, rodeavam o Governo do Estado '? 

Foi justamente por essa occasião que tambem desappareceram o~ 

autos da posse do "J,tboticabal da Barra Grande". Eu ainda era bem 
creança então e o Sr. Alencar Guimarães já exercitava a sua nefast1 
advocacia administrativa. Elle, portanto, e não eu, poderá dizer qual 
o paradeiro desses autos. 

Atirar para cima das ultimas administrações a responsabilidad~ 

de taes bandalheiras é uma suprema infamia, de que só são capazes 
a insensibilidade moral do "parda v asco" Lins e 0 cynismo revol tanc~ 
de Alencar Guimarães. 

Tudo o que affirmou o Senador Alencar da tribuna do Senado, 
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rehc: ivainente a medições de terras, amph::ü;ão das que já forail1 feita~:· 

;mtigitm~nte no ex-territorio ·Contestado; eec., 11ão pass<i de m:11s unta· 
peif~da invencionicc e, si eUe fôr capaz, que 'aponte um só facto para ; 
cor:~ .o horar as suas ·ilffirrnatív<is. 

Pa1'a confundir mais uma vez os meus vis cl etra'ctores transcrevo · 
abt.ixo o teôr do requerimento que fiz ao Dr. Secreta rio da Fazenda ·~ · 

O>'i:.'T:l s Publicas, relativamente ao desapparecimento dos autos de me
di<;~,o do terreno "J abGticabal da Barra Grande", bem com0. a· respe• ' 

cti'>i<l certidão, por onde se verá, que, já em · 1906, foi officialmentt 
connado aquelle desapparecimento no ~.rchivo da Secretaria. ' 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Dr. Secretario de Fazenda, Agricultura e Obras Pu
bli ::a~ -:- O abaixo assignado precisa, a bem · de seus interesses e para 
o fim de se defender da accusação que lhe foi feita pelo Senador· 
Alenca r Guimarães, no Senado da Republica, que V. Ex. se digne d< .. . 
marrdar certificar junto a este, em relatorio breve, e pelos funccionario~ · 
a quem competir: 

)
0

, qual a data em que clesapparecerain . do an:hivo dessa Secrt 
ta ria os ~utos de medição para legiti~aça 0 do terreno denominado "J a
boticabal da Barra Grande", situado 11'<1 comarca de Thomazin~, m::-· 
dição ;quella requericlà por Augusto de Assis Teixeira, como procuradoi· 
~m causa propria de Ignacio José de Azevedo; 

2°, qual a data em que foi expedido o tilulo de legitimação. 
3°, qual o Secretario de Estado ·que estava á :frente dos negocio.<; 

·cks.sa Secretaria quando se deu o desapparecimento daquell es autos; .. 
46, SÍ durante O tempo . em que O requerente tXCfCCU O Cargo ,L 

St cret:i.rio de Estado dos N egocios de Obras J:>nblicas e Viação, occorren 
o àe~apparecimento de algum ' processado de terras dessa Secretaria. 

Nestes termos P. Deferimento. Curityba, 6 de D~zembro de 1919. 
-- · Ll'Iarins Alves de Camargo. 

CERTIDÃO 

Eh! curi-iprimento ao despacho exarado no presente requt.rirnent·), 
certifico Quanto ao p rimeiro item: Os a utos da mediç'ã0 a· que (;· 
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mesmo se refere deve1T: ter desapparecido em época anterior ao a i1no 

de mil e novecentos, como se vê do relatorio apresentado pelo entãc. 

Secretario de Estado, Dr. Arthur Pedreira de Cerqucira , o qual a folha·:. 

oito assim se exprimiu: "lmmediatamente requisitei do meu colleg;t 

Secretario do Interior e Justiça um official p:ua serv ir de escrivão, t 

iniciei um inquerito administrativo, no qual depuze ram •odos o:; em· 

pregados, e de onde ficaram provados os clcsapparecimentC>s de dezena:, 

de autos de mediç1"to e papús diversos, além de outros abusos que ju .~

tificavam os clamores e censu ras do publico". Faço esta conclusão por~ 
qmmto, tendo sido o archivo desta directoria reorganizado por ()rdem 

do respectivo Secretario, Exmo. Sr. Dr. Francisco Gutierrez Bdtrão, e 

de accôrdo com as instrucções contidas no acto numet o sete, de dczesetc 

de ivlarço de mil novecentos e seis, não foram por occasião dessa rt· 

organização encont rados os autos do qual é objecto esta certidão, 

Quanto ao segundo item: O titulo foi expedido em nome de I g nact,J 

.José de Azevedo e datado de tres de Setembro de mil oitocentos e no

venta e dous. Quanto ao terceiro item: Não podendo precisar com 

exactidão a época em que foram estes autos subtnhidos do archivo, 

não posso tambem re sponder com cla reza u pedido feito neste item. 

Quanto ao quarto item: :Durante o ::_ernpo em que o requc re rnte exerceu 

o cargo de Secretario de Estado dos Negocias de Ol:P·a s Publica~, T ena s 

e Viação, n;lo occorreu o desapparecimento de qualquer processo de mt

dição de terras nesta directoria. O referido é verdade, do que pam 

constar, eu, Augusto Vieira de Castro, primeiro official da primeira 

secção e encarregado elo archivo da Directoria de Obras e Viar;ão passei 

a presente certidão que assigno aos nove dias do mez de Deumbré• 

de mil novecentos e dezenove. - Augusto Vuira de Castro'. Pag<)U e:n 

sellos a quantia de quinze mil e duzentos réis. - Vieim de Castro. 

Visto. Pelo engenheiro director, A. Cordeiro, !nspector de Terras. 

Cartas do Dr. iVIarins aos Drs. Benjamin Pessoa e outros, ás quaes , 

st refere a defesa acima transcripta: 

Illmo. Sr .. . . . .. . 

Curityba. Cordeaes saudações. 

Tendo o Senador Alenc<tr Guimarães affi rm ado em discurso que 

p ronunciou no Senado da Repu blic:'. a 18 do corrente, publicado no 

Díario Officíal da União, de 19, que eu gastava "desprooositada.ment~ 

qu.a nas ba:ncas de jogo, quer em uma vida confortabilissima ... " ~ 
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sendo ce rto que o unico club por mim freq<Jentado nesta capital é '' 
Curitybano, elo qual V. S. é digno consocio, e ainda mais, que nesse 
club me limito a diversões passageiras com um L~duzido numero de 

amigos, entre os qu~es tenho a honra ele contar V. Ex., tomo a liber

dade ele fazer um appello á reconhecida honorabilidade de V. Ex. par::. 
que venha me dizer si tem visos de verdade o que affirmou o Senador 
Altncar Guimarães, e si, pelo que V. Ex. tem visto e ouvido no Cluh_ 

que ambos frequentamos, póde V. Ex. concluir que eu tenha gasto 

"despropositadamente e.m bancas de jogo". 

Peço, outrosim, a V. S. dar-me autorização para fazer da sua 

resposta o uso que me convier e desculpando-me pelo incommodo . qu·~ 
vou lht causar, subscrevo-me com elevada estima e consideração. 

De V. Ex. S. Am. 0 e Cr. 0 Att." - .Marins Cama:rgo. 

Resposta: 

Curityba, 24 de Novembro de 1919 - Illmc Sr. Dr. lVIaríns 

Alves de Camargo - Cordeaes saudações. 
Respondendo ao appello, que V. S. se dignou fazer ao meu tes

temunho, em sua carta de 22 do corrente, sobre <lS :lffirmações profe

ridas pelo illustre e honrado Senador Alencar Guimarães, em seu di5· 

curso de 18 deste mez, no Senado Federal, pes:o licença a V. S. para, 
tm torno do assumpto, antepôr algumas ponderaçõ('s de opportunidàde 

palpitante. 

O Paraná que vae atravessando a phase mais aguda de uma .;t

tuaç:1o política é testemunha de que o situacionismo, pelos orgãos de 

publicidade, que lhe são obedientes e pela voz fementida de seu nu

meroso sequito procura á outrance sequestrar todas as qualidades e 

virtudes que exornam a personalidade política e particular do eminente 
Senador Alencar Guimarães. 

V. S. é testemunha de que o illustre parlamf'ntar, quiçá o ma,:; 

provecto da representação paranaense, os opportunistas correligionarios 

de V. S. negam hoje: estatur:l moral, capacidade, competencia, valor, 
influencia, tradições, honradez e patria. 

V. S. sabe que estas qualidades são propriedades características, que 
constituem o acervo da fortuna que o honrado Senador accumulou em 
toda sua já longa vida política; e que entretanto, elle é a colmeia e;n 

torno da qual se concentra o zumbido de todos os odios da situaçã~. 
dominante; facto este que aliás concorre efficazmente para maior re· 
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levo de sua estatura política, embora tenhú sido lavrada do alto a siú 
conderrinação perpetua, sem a hypothese constituci.mal c humanitan:i 

ab perdão. 

Sabe V. S. que eu particularmente desÍEteressado nos provento'. 
da· politíca sou como cidadão brasileiro e (pe rdôe a chapa) paranaens~ 

de coração, correligionario de Alenca1;.. Guima r1i.es, em quem reconheç.1 
virtudes ra ras e linha segura de conducta moral, no embate das paixoc:s 
é desencadeamento das lutas partidarias, e qu~ por isso, si o il!ustre Se
nador da Republica, do alto das suas respon~ab i lídade~ poltticas .:: 
pessoaes increpou a V. s; de ptrdulario nas bancas do JOgo, foi baseaJ,, 
em informes que lhe pareciam fidedignos. 

Entretanto tenho o prazer de asseverar, .que nu Club Cttrityban , 
desta cidade onde nós ambos, frequentemente pas•amos a~ primeira~' 

horas da noite, não me consta que V. S. tenha gasto despropositad,l· 

?riente em bancas de jÓgo, neín tambem posso dar testemunho de sua 

vida confortabilissima. 

Affirmo todavia, que no referido club V. S. limita-se a diversõeq 

pouco dispendiosas em companhia de reduzido numero de consocws. 

Pôde V. S. usar drsta, como lhe co nvier. Subscrevo-roe com muit:< 
estima e consideração. De V. S. Att.0 Am.0 e Obrg."- Benja77Ún Pessoa. 

Curityba, 24 de Novembro de 1919. - Illmo. Sr. Dr. Marin~ 

AI ves de Camargo. CL·rdeaes saudações , 

Desejava alheiar-me, ·compl etamente, de ?mittir qualquer juízo :r 
respeito do assumpto constante da carta de V. S .. de 22 do correnh~ 

·a mim ·dirigida, attendendo a situação delicada e é:special em qnt me· 
vejo collocado como amigo pessoal que sou de V. S. e do Seúadü-' 
Alt:ncar Guimarães, meu illustre e honr:Jdo chefe. 

Este receio é ainda bastante justificavel em nma época como ;:: 
ac tual, em que se procura esquecer a consider~.ção íJessoal que se devr 
·dispensa r mesmo de adversario para adversario e,' em que os nossrs 
actos praticados com lealdade de horr.em para horntm, são exdorado : 
poli ticamente, emprestando-se-lhes segundas intençoes. 

Al1udindo, entretanto, os termos precisos da carta de \' . S., _posso 
declarar, com franquez;:;, pelo que tenho visto t ouvido no Clnb Curi
tybano, que ambos frequentamos, que não tenho., em absolu•o. rno•ivo 
v ara conclui r qut: V. S. gaste despropositadamente em bancas d~ jogo. 
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Autorizando V. S . .fazer desta o uso que lhe conv rer, subscrevo-mt 

,com muita estima· e consideração. 
De V. S. arnigo e coliega . attencioso, .A. ]. J."vi aclwdo Lm•a 
Curityba, 25 de Novembro de 1919 - Illmo. Sr. Dr. iVLnins 

Canw:r:go - Nesta • . 

Em contestação á mrssrva de V. S., dnada de :n. do corrente, 

tenho :.t dizer o seguinte : 
:: Nunca vi V . S. gastar despropositadamente em 1J;uü.:as de jogo, 

ttnho sido sim, cornpanheirú de V . S. em rodas mo-le~ < a::, cunü per

mittem os meus fracos recursos pecuniarios. Assim sendo, creio, e dir:t.o 

tstou convencido mesmo, que o Senador A lencar ao pro f ·r~ r no :-:len:Htél 

•:ts : exaggeradas phras·es que V. S. menciona em sua carta que ora coJ<.

tcsto, não fez mais do que servir de éco aos clamort ~· qth~ os inimigos 
-roliticos de V. S. teem feito publicas sob fórmas e aspecto'> variados . 

: Não sou político e como tal não tenho ligação com o Sen-adDr 
Alencar, sou forçado .no. emtanto a dizer a V. S. que c;:·ou ligado a elle 

:;:;or fortes laços de pa rentescos, além da desintnessacL :t;11izadc pt:''-•1al 

:oue lhe dispt:_nso: Vê pqrtanto V . S. o quanlo me dtve ser doloroso 
estar envolvido neste assumpto em que se degladiam honra:; pesst;aes 

cujos: proveitos advirão sómente para os que st: deleitam pelas esqmna" 
·em . carnmenta r a vida alheia. 

Lamento portanto Sr. Dr . .i'vlarins, o ter V . S. :1pFcHado tarribem 

par:l meu testemunho. Não posso porém negar que o informante (.l_t) 

Senador Alencar exorbitou ou exaggerou muito rnc<;ll •', quando Jis>t 

(!UC V. S. gasta despropositadam ente em banwr d !' juqo. 

Pódc V . S. fazer desta o uso que achar conveniente. Com cstinn 

c consideração sou, seu Att." e Venr.0
, Altevir Ferreira de Abreu . 

. Curityba, 24 de Novembro de 1919. - Illmo. Sr. Dr. ~Iarin:o. 

Alves de Camargo. 

Amigo e ·senhor. 

· Aecuso s·ua prezada carta de 22 do corrente, que: tenho o praur 
de responder. 

·.-Convivo diariamente com V. S. ·e princip~ümen;e no Club Curity

.bano desta capital, onde palestramos e nos divertimos quasí todas a :> 

noites; dissolvemos a nosa roda intima juntos retiramos diariamem e, 

a .· mais tardar ás 22 horas; affirmo, pois, sob minha conscíencia, nãr; 

te r .fundamento alg.um .o que disse o meu amigo, Exmo. Senador Alenca:· 
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Guimarftes, da tribuna do Senado da l\epublica, com referencÍ<t ao mc•I 
particular amigo Dr. lVIarins de Camargo, que tambern na sua vida. 
in tim;; sempre prima pelo seu trato lhano e modesto. 

Podendo V. S. fa:;:er desta minha resposta, o uso que lhe convier, 

subscrevo-me com estÍtTút e consideração seu amigo creado e obrigadn. 
A u.gusto Loureiro . 

Curityba, 24 de Novembro de 1919. 
lll.mo. Sr. Dr. ~Jarins de Camargo - Capital - S:wdações. 
Accuso recebimento da sua prezada carta ele 22 do correntt~, a pro· 

posito de um discu rso que o · Senador A lencar Guímari"tes pronunciou 

no Senado ela Republica, em 18 deste mez. Hesp ·,ndendo. pois, CU!It

pre-me dizer-lhe na qualidade de ex-membro da directoria do Club 

Curitybano, do qual. V. S. é um dos seus dignes associados e com.o um 

dos muitos que tem a honra de prezar a vossa amizad~, que não obstaiL ~ 
encontrarmo-nos quasi diariamete nos salões daquella sociedade não m~ 

consta que \'. S. gasta "despropositadamente, quer nas bancas de jogo, 

quer nn uma vida confot"tabilissima ... " tanto mais, gue sendo 0 Clul, 

Curityba no uma sociedade recreativa onde se permitte ligeiras diversõe~ 
unicamente, não póde ter logar as affi r mações do Senador Alencal 

Guimarães que agiu, é claro, sob más informações. Da presente rc';
post:;, podeis fazer o uso que vos convier. Com a elevada estima e 
consideração de sempre, subscrevo-me. De V. S. amigo e obrigad(), 
1l1 ano e! Gonçalves Loureiro . 

9'' accusação - "A estrada que o Governo do Sr. Affons,; C·.t· 

margo mandou construir pelo seu compadre e amigo Leopoldo de Ai
meida, ligando a linh::t. Moema a Itajahy, não foi construída ." 

O Sr. Leopoldo de Almeida não é compadre do Sr. e " estr.ada nã <~ 

foi mandada construir pelo seu gove rno, mas ~im pelo seu antecessor 

Ou e a estrada foi feita, affirmam o relato rio do Sr. Secreta rio d:1' 
Obr:~; Publicas e todos que nella· teem transitado e tambem o PrefeitJ 

ele Itayopolis, Estado de Santa Catharina, na informação que abaixo 
transcrevemos: 

Declaração - Tendo visto dos j ornaes tJllC pelo Senador Alencar 
Guirmtrães, do Estado do Paraná, tem sido feita ur:>a campanha contr:. 
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ú góv<:rno do Exmo. Dr. Affons<l Camargo, affirmando que não fora:tt 

construídas estradas da linha Nioema em deman2<t dos terrtno~ d,l 

Itaj ahy do Norte, a bem da verdade, cumpre-me decbntr que foi feit;.

uma estrada com muitos cortes de terra que o t"mp rci te iro foi Pedr': 

José :;chneider, e, além do ltaj ahy, foram feita s muitas derrubadas e 
c:iminhtJ até o celebre morro do Tayó, que foi celebrada uma rniss.1 

p elo vigario da parochia onde eu e varios companheiros fomos· a o · 

v a li o, podendo ser verificado em qualquer tempo. 

Portanto, o qu<: affirma o Senador a respeito daquel.le é uma m·· 

vercb.dt por ter sido mal tnformado . 

. Município de Itayopoli s, 29 de Novembro d!' 1919. - O sup~•· 

intendente, Nicoláo R uthes Sobrinho. 

JP.econheço verdadeiras a lettra e firma supra do Sr. Nicoláo Ru

thes Sobrinho, superintendente de It:ayopolis, do que dou fé . Em te st~ 

m unki ( K B.) da verdade. - E nne!indo Becker. Rio N cgro, J de 

Dezembro de 1919. - O tabellião, Ennelirulo Becket·, 
J. On accusa ção - "Si sahirmos do terreno propriamente admint,

trativo e passarmos á situação e:conomica do E stado, niiP encontraremo> 

a acção do S r. Affonso Camargo desenvolv[da po ; critnio mais e.lx 

vado ." 

Desafiamos o Sr. Alencar Gui:naràcs a que cite urr. ur.1co govern . 

de E stado que mais s<: tenh :1. interessado pt"\o desen vol vi.mento da3 

fo rç<.s economicas do que o Sr. Affonso de Cam:trgo. que tenha impu l

sionadp a agricultura, o comrn.ercio e a industna e C] Ue neste p:uticula: 

mais fizesse do que ellt. P:ua isso bastam as demonst rações fe itas na:: 

diversa.s exposições onde o Paraná se tem apresent:tdo em logar de de,

t :tque com os seus mult ip\os procluctos, inclusive os qut" não eram cultl·· 

Yados no Paraná, como o trigo, a cevada, o algodão, o linho, o lu
puk, etc . 

. -"ws fa ctos demonstrados publicamente não se l)Óde oppôr um :H· 

ti go da Revista da Associar;ão Comrnercial, que está sob a presidenc:ia 

do Coronel. João Guilherme Guimarães, chefe opposidonista e tio do 

Sr. Alenca r Guimarães. E nem procede o argumento daquelle j orn ·ll 

se oppondo, no artigo citado, ao im posto ele commcrcio, pois que, est ·, 

dentro dos moldes constitucionaés, vei u substituir o inconstitucional im·· 

posto de patente commercial , pelo qu;tl o Sr. Alenca,· Guim arães tanu.~ 

,· o :.e >: S f' ba te u po Congresso do Estado. 
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. E , vê-se qu ~ o artigo transcripto daqu~ia n::v i s~~~ não f:. u rn ;;tr6g<} 

, tn\a nado da~ classes conse rvadoras, cu ja abwima n~a ioria es tá ao :aJ o 
, rlo governo, mas de um apaixonado politico que inventa facto s _pa-ra chq,;:1,. 

ft; :conclusão da decadençia do Est;t.do, quando este , n;ts s.uas di vers:h 

ntanifestaçijes d:e. trabalho, cresce ;tssombrosamt')lte , ele c1ue . é I!ro<a '" 
, ,augmen to progresúvo das sua~ rendas , tendo ,se desenvol vido o seü 
.commercio, as suas industrias e a _sua: exporta.,;ãn, sem augmcnto . d e .ini

postos, a não se r o de beneficencia, cobrado ás casas de c!iversões pa!·;t 
.proteger :·t s instituições de beneficencia e o de cap ital que, pela LJ L>tgni · 

fica.ncia de oua. taxa, um decimo por cento :lpenas, concorreLlfHi':J. ;} 
or çamento com quantia inferior a cem contos de ,_-éis. 

Em seguida continúa o S r. A iencar Guimarães_ a tomar á pr c: 2ios:) 

tempo do Senado, com a lei tu ra dos telegrammas e r\commendadil~ a os 
'seus amigos políticos das diversa's rocalidacks., 'para concl:uir com t ss:;; 

tc legra,mmas, aSsÍ gnado . em C::td::t município por ITJ'eÍa cftrzia - elo sem 

eleitores,· que o E si::1do está so·lidario com o seu impatri:o tii:'b p tojec~ J 
de intervenção destinado a escalar o pod'er extra-urnas. 

Ess:ts manifesta c;õe~ na da ~·a lem etri confronto com a clern<ji1st :-açáo 

u nànime de desaggrávo pelas· camaras municipa'es, legitima s re~H esen

t:~ntes .dos· díversos municípios c!Zl Estado - concitando-o a· renúncia r o 

seu mandato, po r ter perdido a confiança do povo. 

J 1" accusação - Escobs subvenc ionadas pelo Governo Frder:d . 

No seu discurso de 13 do corrente articulou . :tínda o s·r: --,:\ k n.cL· 

,Guimar~e s ~ontra o governo do Estado a accw,acão dt: receber da Unia<', 
em tn o_eda corrente, a subvenção dos professurcs por ella e,tipen dtadcn 

_e paga r-lhes em ti tu los do Estado. 
Os documentos que a seguir transcrevemos pulverizam cnmple

tan1ente a fal sa ~ffir~nação f eita ·pelo Sr. Alencar. da tribuna cb. _ :na:~; 
alta Cama ra Legislativa da Republica: 

":Nota do gabinete: do Exmo. Sr. Dr. Senerario do In terior . Ju .~

t iça t Instrucção . Publica: 

Tendo o Sr. Alen car Guimarães affirmado em discu rso que p re

feriu da tribuna do Senado da Republica, no di; t 12 do co rrcrtte . _qH ~ 

as quan tiàs com que a U nião tem co ntribuído para a m~~io r dissem i

:na~ ão do ensino primario no E stado, .são su bstituídas pelo governn p:t

r anaense bonus e apolices, com os quaes são pagos o~ professore,, sub·· 
Yencimndos pela U nião, de ela r o que ess;t tcndencios:t :1 ffi rrn al;ã 0 G ;,1-;"o-
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. .luta.mfntc, connari:;t á verdade. Os professo.re ~ ~u b venci:onadns ,pele· 

Gov.e rno .federal receberam suas .remunerações ~m moeda corrente no 
.Tl!CSüuro do Estado como elle~ proprios podem .testificar, até o n1ez d~ 
Dezern bro do. a)lllO p roximo findo . 

Dur:mte o corre ru:e ann0 :Linda não recebe ram seus vencimento~ 

porque, sómente ante-hontem, segundo noticinn :1 imprensa, á delegaci.< 

fiscal desta cichde foi enviado o credito de 208:800$, para o paga· 
mento desses professore ~. 

Assim que a delegacia fiscal fizer recolher a0 Thesouro do Estad., 

a referida quantia, o Sr. Dr. Secretario da Fazenda ordenará. o paga· 

men,to de . todos os professores estipendia.aus pela. Un iào. - Olive~m 

Franco, Secretario do Interior, .Ju stiça c Instrucção Publica." 
"Curityb.a, 21 de Novembro de 1919. 

Illmo. Sr. Coronel .Joaquim P. P_. Chichorro Junior, D. D. Pre
sidente do Banco de Curityba - Nesta - A bem d2 verdade rogo que: 

.. V .. S., corno presidente do Banco de Curityba, . faça a fin.eza de responder 

.aop~ desta a segu inte: J", o Ban co de Curityba , na qualidade de pro

c urador de um g rande numero de professo res prima rios estipendiados 

pelo Governo .Federal , tem recebido no . Thesouro do E stado a sub ·· 

venc;ão a que te.cm direito aquelles professores seus constituintes : 2°, o 

Thcsour0 do l<:stado te m effectuado o paga!llento da subvenc;ão a que 

st ·refere o item anterior, em moed;\ cor ren te; 3°, de sde qu;tndo o E s
:.aclo não effect)la o pagamento dos refe rid os profe ;;sores e .porque '( 

Em agradecendo s"G a respo'sta, peço que V. S. me autorize a · faztr 

de! Ll o uso que convie r a mim e .á administração c'lo E stado. -AI. d-: 
Oliveira Franco, Secretario de Estado dos Negocio~ de> Inte r ior , .Justic;<. 

c Instrucção Publica." 
Curityba, 20 de Novembro de 1919. 
Exmo. Sr. Dr. M. de Oliveira Fnmco, IVI. D. Secreta rio de E s

t .:do dos Negocias do Interior, Ju stiça e Instrucção Publica: 

Sati.sfazendo o pedido de Y. Ex. constante dos quesiws acim;J 
fo rmulados, respondo: 

Ao I•, s im; o Banco de Curityba, na q1t~1 1id:tde de procurador d<: 
grande numero de professores primarios subvencior!ados pelo Governo 
Fede ral , recebeu no Thesouro do Esta.do. :! subvenção a que os me~mos 

t inha:n. direito, até .31 de Dezembro de 1918; 

Ao· 2°, sini -; o Thesouro do Estado pagou · rm moeda corrente .• 
~nhvt>n •; ão a que sr refere o itc·m anerior: 
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Ao 3", o .Esutdo não effectua o pagamemo da subvenção aos refe

ridos professores, desde Janeiro do corrente anno até esta data, pnr 
falta elo respectivo credito na Delegacia Fi sc-d do Thesouro Fed<:rai 
neste .Estado. Pócle Y . .Ex. fa ze r deste o uso que con rier a V. Ex. e. :í 
administração do .Estado. De V. Ex., amg. cred.'' obr.", Clúclwrro Junior, 
Presidente do Banco dt Curityba ··. 

1~." accusaçào - Ponte sobre o rio lguassú: 
Affi rma o Sr. Alencar que o Governo do E stado recebeu do G•.l·· 

)·erno Federal a qu antia de mil contos para mandar construi r nnu 
ponte metallica sobre o rio Iguassú, proximo á cidade de União da 

\'ictoria, e que, até esta data não deu cump rim ento a essa obrigaç~w . 

Da .defesa dessa accusação en~arregou--sc o proprio Senador Alenc:u, 

quando diz que o Governo do Paraná já por du;>s vezes abriu con

currencia para esse serviço, nã0 tendo havido concurrentes a não sn 
um que não satisfez as exigencias do é.êlital. 

.Effectivamcnte, a Secretaria de Obras Publicas já por tres veze:; 

abriu concurrencia publica para esse serviço, sendo que o prazo da 
ultima finda no dia tr;nta do corrente mez. Essa é a prova mais evi-

dente de que o Governo do Estado, embora não tl"nh:J. prazo para v 
inicio e terminação dessa obra, está promovendo a sua construcc;ão que, 

si ainda não fôr iniciada, é porque 0 on,:amcnto é inferior aos preços 

actuaes do ·respectivo material e não porque os interessados tivessem 

receio que o pagamento não fosse em especic, pois facto idcntico esü 
se dando com as obras do porto de Paranaguá, a:; quaes, pelo respe-

ctivo contracto, são garantidas pela União. 
Por outro lado o Estado que já teve empreiteiros para construir 

por sua conta a nova cidade da União da Victoria teria tambem para a 

construcção da ponte, desde que não estivesse, como está adstr icto .lfJ 

on;amento feito por ordem do Governo Fecle1·al. 

J .3" accusação - Estradas de rodagem: 
Affirma o Sr. Alencar Guimarães que o auxilio dado ao Estado, 

pelo Governo Federal, para a construcção de estradas de rodagem, fo-i in

devidamente justificado, porque algumas d~ssa s estradas nào existem e 

outras já existiam. 
E' mais uma falsa imputat;ão daquelle Srnador. 
Esses auxílios só foram cnncrdidos ao Estado nos prectsos termo.~ 

do disposto no art . 97 da lei n . 3 .4S4, de 6 de Janeiro de 1918, com· 

binad0 com o decreto n. 12 .9~6, de 20 de '\larço do corrente ann ' · 
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-conforme consta do respectivo processo ex.istentt: no i'vlinisterio da Agri

·cultura e depois de percorridas e de recebidos os seus respectivos e3.

rudos technicos, pelo representante daque) l e .:Vlinisterio. 
O Sr. Senador Aknrar Guimarães, tratando das diversas estrada~ 

que f oram subvencionadas pelo Governo Fnl•~ral, procura insinuar, d : 
má fé, gue algumas dellas nãc:i foram construid,ts <~ outras já existiam. 

quando esse nosso representante bem sabe que si o EM:tdo do Parani 

pos:me actualmente a mais ampla rêde de estradas de rodagem d:· 

paiz, é devido exclusivamente aos esforçtJs envidados pelo patriotico Go~ 

'terno do Exmo. Sr. Dr. Carlos "'tavalcanti e pelo actual. A constn.~i 

cção da grande maioria dessas vias de communicaçã 0 foi leva&..t :t ei

feito durante os quatriennios governamentaes de 191.2-1916 e 1916-1920, 
convindo notar . tambem que aquellas estradas que não foratt, recon

struid~ts nessa época, r(;ceberam grandes reparo~ equivalente~ a verda

deiras reconst rucções. 

Os rdatorios publi.cados pela Secretaria ele Obras Publicas em 
1912, pags. 75 a 89 e em 1913, pags. 129 a 198, bem cotno n;; d:l 

Secretaria ele Fnencl;t, Agricultur:J. e Obras Publicas relativos 

aos exercícios de 19H-l916, paginas 46 a H; 1916-1917, pags. 14~ 

a 177 e JC)J7.J918, pags. lRO a 203 e as mensagens apresentadas ao 

C'on;::;re:;sn Lf't!islativo elo Estado, nos annos de 191.3, pags. 20 a 22 : 
1914, p:tgs. 21 a 23 ; JC)]5, pags . 28 a 30; 191.6, p;tgs. 36 a 40; 

1917, pag:' . IS a 18; 1918, pags . 28 a 29 e 1919, :Jags . 31 a 33 
trazrm detalh;{dos informes a ess.e respeito, demonstrando a~sim o quanto 

sã 1 destitudas de verdade as impatrioticas declara<;ões d,, Sr . Alenc:u:. 

ESTRADA DE GUARAPUAVA Á FÓZ DO !GUASi;u' 

Diz n Sr. Alencar que essa estrada já exist ia e que o act.ual go

Ytrno rlo I:st ~tdo procura fazer crer gue é elle quem a está construi ndo! 

.A fal sidade é tãn flagrante, que até dispensa commentarios ... 

Como f: que, existindo actualmente a estracla, o :~ove rno a está 

con8trnindo' 
Existiu de facto, ha mais de lS annos, um trecho c!e estrada eon

struícl <.l pdo batalhão de engenharia, serviço esse que ficou comp1cta

ill.ente perdido gra<:as ao j>atriotismo elos governos t::io louvados pelo 

Sr. A lf nca ~·. 



·· llderinclo-se a esse ·tl'echo, O· Sr. · Alencar a':\stm s.e refere · no ,s~:n 

discurso.: "Grandes som mas f,)ram consumrnidas nos rc spôcti vos t nba

lhos. A estr::tda,. ·porém, nunca foi terminada: Os · scu.s estuclos llet-er • 

.J.l'Jtnararn .variantes divers~1.s .no primitivo traçado, conforme as difE: ul
,Jades que :1 sua execu<)io ia offerecendo . 

' ·· D :t'hi resultou que, apczar dos grandes dispendios .f o:: itds, sú fic a• 

diri ' nnis ou menos trafegavcis 232 kilometros . Dahi até á ú n do 

Jguassú, só picadas e picadões · foram :1bertos. Os accidentes elo tcrrénrí , 

ó~; ctúso> de agua invadiaveis sem custosas· pontes e obras de arte CD!n o 

o· do··rio Cavernoso, tornaram ·pesado, difficil e custosíssimo o trabtdh il. 

hw· contribuiu p:tr::t que a União ab:tndonasse o projectó da construc(;ão 

·dcss:1 . estrúla. A estrada as sim nu~<a foi ttrminada. O trecho qtÍe 

d~Ua f<li cnnstruidc imprtfe i.tarnente ficou ao ·::uidado do E stadO . 

Üess~ tr<'cho parte ficou inteiramente abandoriada pdo EMado." 

Foi o Sr. Alencar GU!ma rães quem, procurando accusar o r1ttu al 

goverú<i, J':iroferi u. taes paia v r as no Senado! 1 ! 

.. <J)ig.-n., Sr . 1\lencar, ct quen-:. con1pr.te: it _responsabilidade dess;l del .in-
:ij âctic:ia admini strativa'? Será aos be r~emeritos govei·nos qne S. S. tanto 

Tt;;uva : e que fizeram corri que ·quasi todas a s nossas estradas, antes 

'riínstruida s, perecessem ao ponto de muitas dellas d esappai'ecere m por 

::'Jmpleto, ou, pelo contrario, será culpado de tudo isso o actua.l go verno 

~u'e r eéon sU~tiu ou construiu todas as que existem actüalmente ''! 

Ahi estão as e5tradas da Graciosa, Agudos e Batêa&, C;tstel h·;t:ws, 

Tietê, Tijucas, Lapa a Rio Negro , Augusta Victoria, Coloni:\ ltay<;

phlis, Rio Negro a Rio Preto, Coloni:i. Senador Correia, Cnloni :t ·rjr:
reira, .Tag uaryahiva a Thomazina, S. José d:1. Bôa Vist ~, S. :\'fathe us 

e muit:1s outras que se acha.va m ·Wmpleta•nente drmnlicla s e qu í~ t:n<m 

Pl~ti s t ran3itadas por carroças ;:o iniciar~se o quatriennio governa •1wn tal 

ele' i'912-1916, sem inclui r ahi a.> estradas v·ici nae s, que, então, não e xiS· 

t i:.pw nem 30 °/ ·das que a c tua I mente existem. 

Quem des tru,io essas estradas, Sr. Alencar'? Quem as rfc onstruiu '? 
'H'sponcla com clignidarte c sob o compromisso de sua palr:vr:1 de hor~ra ! 

E' portanto, o proprio Sr . Alenca r quem, mais uma vez., p ro

:'\H:lndo accusa1 .. o actual Governo, defendeu-o e o faz sem as~.:im pe r

r ~h r·r . poi s :1pós haver affirmado qne a estrada não foi construi çb pe h 

Pnião que abandonou os trabalhos, declara que 2 estr:tch existe c que 

por ella já pas ~ou nm automovel!!! 
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O ra, Sr. Alencar! Isso positivamente, não é seno. ·. . Ou a estrada. 

é>:i:srt' ·ou não existe ! Vê-s-e, pois, -que o ·Sr . Alencar nfto sabe ma.1s :(J, 

q;:,{: diz, e, portanto, bem se póde avaliar · do seu -desespero .. 
- Em seg~ida, esquecendo-se já, outra vez; do que antes havia. div~, 
decl ara qüe "No Paraaá as estradas se c ruzam em todas as direcções 

(. n ào é difficil ir em carros e automoveis aos mais . longlnquos recantos 
GO Est:~.do, com maior ou menor facilidade. Estradas carroçaYeis ·h.a: 
pc wda a parte!" 

Quem construiu essas estradas, Sr. A lencar '? Quem a:> CDnserv.a '?, 

Serão ainda os benemeritcis e patrioticos Governos que tinham os 

órç~<mcntos equilibrados e que nada faziam que não estivesse consignado 

no orçamento'? 
Ora, Sr. Alencar, isso é sobremodo irrisoáo e até causa lastima:!· 

Saiba que a distancia de Guarapuava á fóz do Igu<~ssú é 'de 470 
ki.rns . e que actualmente faltarri apeilas 9 . klms. para ficar concluida 

essa estrada, que S. S. diz ser "custosíssima e que depois de ter con
s,un ido grandes sommas da União quando estava a cargo do batalhão 

de engenharia, foi abandonada, perdendo-se todo o serVIÇO executado." 

A travessia sobre o ri·o Cavernoso, que· S. S. acho u quasi impra
tiravel, bem como numerosas pontes e outras obras dispendiosas, acham~ 

oe j á construídas e foram feitas, em su;; grande maioria, dumnte o 
annn passado. Dentro de poucos dias será inaugurada a·· es.trada que 

na sua opinião já ex·iste de ha muito tempo, porém, que até hoje não 

~~tabe 1 eceu ainda as communicações de Gua rapuava com a Fóz do, 
Jguassú . 

Para que o Sr. Alenca r não mais 1gnore a lealdade com que sem

pr·~ tem agido o actu.al Governo, transcrevemos,- com a devida venia, 

alguns topicos dos officios que o Exmo. Sr. Dr. Affonso de Camargo 
cli ~ igiu ao Exmo. Sr. Presidente cb. H.epublica ·e ao Exmo. Sr. .Mi

nistro da Guerra: 

"Cópia do officio n. 269, de 30 de Janeiro de 1918, dirigido ao 

!E5:rao: Sr . Dr . \Venceslau Braz Pereira Gomes, D. D . . Presidente da 
ll:;j1ubli:ca. 

Tendo o Governo deste Estado o maximo empenho em continuar ;a 
con .,; trucc:ão d a estrad<t estrategica ligando Guarapuava a fó'Z do Iguas

S<Í , aproveitando. pa ra isso uma -parte dos trabalhos exec·utados pelo 

2.• batalhfw c! ~ engenharia du rànte os annos de 1'901 c 190S, solicito 
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a V. Ex . que se dig11e de usa r da autorização contida na alínea XXI 

do art . 52, da lei n. 3 .454 que fixa a Despcza Geral da Republica 

p:na o exercJcto vigente, concedendo a este E stado o auxii io de du

zentos contos de réis ( 200 :000$), a que a mesma se refere. 

Os desenhos que incluso t<~nho a honra de enviar a V . Ex. e que 

foram feitos pela Commissão Estrategica do 7 ° bata lhào de engt:nha ria, 
attestam a preoccupação do Governo Federal em estabelece r tão JITI

. rortante, quão necessaria communica<;ão e que ijj_felizrnente até n pre

S(:nte não poude se r realiZ2.do. '' 
Quer o Sr . Alenca r Guimarães queira, quer não que!l'a, a mawr 

vi a de communicação do paiz; a unica que atravessa de Leste a Oeste 
um E stado brasileiro ; a que liga um porto do Atl.antico a um porto 

do rio Paraná. realizando, dessa a rte, o sonho e o empetlho progr·essista 

da engenharia nacional; -- foi construída e é conservada pelos admi

nistradore~ sabidos da actual situação política paranáense 1 

ESTRADA DE PALMAS A MA~GU E IR! N HA 

Continuando com as suas falsa s allegações avan<;a a.inda o Sr. 

Alencar procurando suscitar duvidas quanto á const rucção da estrada 

,!e Palmas a :i\langueirinha. 

Como sempre, é el le proprio que ainda mats uma vez se contr:tdiz, 

citando a mensagem fJUe o Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado diri
giu ao Congresso Legislativo a 1 de Feve reiro e não a 25, como de-· 

clar:1 o Sr . Alencar, gue anda tão preoccupado que nem sahe mais 

quando se abre o Congresso do E stado que el le representa! 25 é n d ia 

da posse do Presid ente do Estado. E' o dia em que o Exmo. Sr. Dr. 

C:1etano :vrunhoz d;l Rocha assumirá o Governó! 

Eis o que a citada mensagem di z á pag . 32 : 

" O grande surto das industrias da madeira de 'herva mate, hem 

como a reprod ucção de cereacs notadamente o trigo, verificado no ~mno 

findo, obrigou o Governo a abrir novas estradas de rodagem que me
lhor citassem as necessidades de transportes desses produ·ctos . 

Essa delibera~;ão, por ce rto, não poderia ser levada a effeitn si não 

fosse o va l ioso auxilio con cedido pelo Congresso N aciona 1, conforme o 
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dispostc nos paragraphos 2" e 3° da al inea II do art. 97, da lei n. 3.454, 
de 6 de Janeiro do anno proximo findo, pois foi confiante nessa hene

merita disposição do Governo Federal que mandei activar as constru

r·ções das estradas do R io Sagrado a Paranaguá e Guaratuba, cuj os 

serviços ficaram concluidos em Julho e de Guarapuava :í fóz do Iguas

sú, Palmas a . ;\'langueirinha e Tibagy ao Palmito, ~cts quaes já apresen

tam grandes trechos entregues ao trafego publico, com um total de 378 
klms. sendo provavel que dentro em breve estejam esses se rviços ulti
mados." 

Essa estrada foi, portanto, construida c tanto assim que ella existe 

~ est.á prestando os maiores serv iços á zona gue percorre . 

O Sr. Alencar é a unica pessoa que, em todo o Estado, procura 

pôr em duvida a construcção dessa estrada e is so uni ;;amente porque 

desej a dahi tirar proveitos a bem dos seus interesses pessoaes, ou por

que ignora as vias de communicação que possue o E stado que representa. 

O relatorio apresentado em 31 de Dezembro de 1918, pelo Exmo. 

Sr. Dr. Se-: reta rio de Fazenda e Obras Publicas, por certo não poderia 

st referi r a essa estrada quando é sabido que a esse tempo estavam 

suspensos os respectivos trabalhos, que aliás só foram 2rosegu idos em 
1919 após a patriotica resolução do Governo Federal subvencionando 

a construcção de estradas de rodagem. 

I sso o Sr. Alencar sabe muito bem e o texto da mensagem acima 

tra~sc ripto demonstra cabalmente a construcção dessa estrada, que foi, 

toda ella, como as demais que receberam subvenção federal, examinada s 

;11Í11 uciosamente pelo digno in spector agri.cola neste E sta do. 

ESTRADA DE ALEXANDRA A GUARATUBA 

O Sr. Alencar affirma tam bem que essa estrada . não foi construída 

e que nos relatorios da Secretaria de F azenda e Obras Publicas nãu 

existe a menor referencia a ella . 

Si essa fosse a primeira inverdade pro;nmciada. pel o raJYoso Sena

d·'r se ria por certo para admirar. Como, porém, todas as suas affirrna

t ivas contra o actual Governo são destituidas de fundamento, nos limi

taremos apenas a mais uma vez demonstra r a falsidade das su:.:s ac

cusações. 
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)i1uito ao contrario do que affirma o Sr'. Afencar, os relatorios -da 

Secretária de Fazenda e Obras Publicas trazem informes sobre a allu-' 

di da estrada. Eis o que di zem esses documentos officiaes ·: No ·relato rio 

:>presentado pelo Exmo . Sr. · Dr. Caetano Munhoz da Hochâ, r-dativo. 

,w exercício de 1917-1919, a pags. 181, no capitulo Construcções . de · 

~stradas de rodagem, diz : - "Paranaguá a Gmi r a tuba ·-. ·Em Junho 

ficou concluída a construcção dessa · tão util estrada que :põe em commu

aicação, por via terrestre, a cidade de Pa ranaguá á ViU a de Guaratu• .; 

ba", etc. 
Nas pags. 157 e 158 do relatorio de 1916-19 17 está escripto : 

"Pa ranaguá a At.exand1:a - Em f a-ce ·do orçamento confeccionado 

!)ela Directoria de Obras e . Viação e attendendo ao concurso que tão 

:-olicitamente se promptificou a prestar a · Prefeitura Municipal de Pa
ranaguá, com referencia á re i:onst rucção dessa ··estrada, <l1:1torizei o Sr. 

:Prefeito daquella cidade a executar os tràbilhos para isso necessar'ios", 
etc., etc. 

Do exposto se conclue gue o Sr. Alencar inventa para accusa r, o 
~:ue é mUito honroso p:Úà o accusado e pouco nobre. para o accusad·or. 

Longamente atacamos todas as frentes do discurso do Senador 

Ale11car Guimarães, reduzindo-as á inut1lidade. 

Tão destitu ídas de fundam~nto e tão carecedoras de i·azão se mos

t!·aram as accusaçõcs do impenittnte Senador; tão falsas as informações 

•uinistraclas ao Senado; t~lO f rageis e apparentes as positivações do seu 

ousado libello; - que, uma por uma, fomos destocal-as do fôjo som

brio do seu- discurso, para pol-as a nú, áJuz da verdade mais minuciosa, 

:avestigando e espremendo cada item d-a denuncia até reduzil-os todos, . 
sem excepç2.o, aos pequeninos nadas em que por firn se desfizeram ! 

A cada arrogante denuncia oppozemos uma contestação formal; a . 

e::?. da facto, desfigurado pela mysti ficação, levantamos a barreira in

~mnsponivel da verdade ; a cada hlso juizo, adduzimos a prova inso

phismavel do documento; a ca da tropo oratorio do Senador discurseiro, 

?.mpa relhamOs o sentido exac to da expressão da log'ica; a cada palavra 
s~ 1a, fizemos segmr outra palavra nossa, - não pelo simples prazer de . 
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contestai-o, mas pela razão, muito mais forte, mais nobre e ma1s bella, de 
fazer raiar a justiça no horizonte scenographico do seu insidioso dis·
-::urso, onde o Paraná é apresentado como sendo um fóco de dissolução 

dos costumes políticos, quando, ao co~trario, é hoje a terra onde não 
mais viçam os politiqueiros, porque, com o renovamento das suas ge
rações de homens, já não ha logar para os exploradores da boa fé, 
tão incauta e confiante, do povo que antes se descuidava de investigar 
a quem entregava a direcção dos seus -:lestinos." 





ESTADO DA BAHIA 

1920 





SE:iSÃO DE 3 DE :viAIO ( 1920) 

TRECHO DA MENSAGEM 

Intervenção na Bahia: 

De algum tempo a esta parte as lutas políticas no Estado d;o~. 

Bahia têm-se salientado por uma extrema exaltação. Entre as accma
ções articuladas contr;t a situação alli dominante figurava, quando as
SLUTil o governo, em primeiro plano a de exercer toda sorte de com
pressão contra os direitos dos adversarios por meio dos chefes dos 
serviços federaes. Cioso da ne1,1tralidade da União ·nas questões parti

darias, e visto que poucos mezes depois se teria de realizar a eleição de 
Governador do Estado, tratei de retirar da Bahia os funccionarios ac
cusados, como fiz em outros Estados, de onde me vinham queixas iden

ti~:as, e pari lá designei pessoas inteiramente estranhas á política local. 
A ultima substituição que fiz foi a do Commando da Região Militar, 

que confiei ao General Cardoso de Aguiar, o qual, pelo elevado e me
recido conceito em que é tido no paiz, offerecia a amhos os partidos 
todas as garantias de isenção e imparcialidade. 

A 29 de Dezembro verificou-se a eleição, apaixonadamente dispu
tada pelas duas facções. Uma e outra, como acontece quasi sempre, 
attrib1,Üram-se a victoria. Logo em seguida divulgava-se nesta Capital 
a noticia de que bandos armados, dirigidos por chefes locaes, se ha
viam levantado nos municípios do sertão do Estado corltra as autori
dades constituídas. O objectivo destes chefes, conforme annunciavam 
os seus mentores políticos, era marchar sobre a capital, impedir o re
ohhecimento do candidato governista, Dr . José Joaqnim Seabra, ~ 

empossa r no governo o candidato da opposição, Dr. Paulo :Ma rtins 
Fontes. 
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A prine1p10 o movimento não teve grande importancia; pouco a 
pouco, porém, foi se avolumando, e a 17 de Fevereiro o Governador 
do Estado, sentindo-se impotente para dominal-o, dirigiu-me o seguinte 

tr legramma : 

"Levo ao conhecimento de V. Ex. que a capital conti
núa em absoluta calma, sem a menor perturbação em sua vida 
normal, reinando paz em qua~i todo o interior do Estado. 
Entretanto, apesar das noticias de normalização em Lençóes 
e Remanso, estou informado que jagunços armados marcham 
sDbre J oazeiro e Villa Nova com o fim de assaltarem estas 
cidades, cujas populações estão alarmadas . Campestre ainda 
sitiada, tendo o contingente policial de 100 praças, que enviei 
ao local, acampado em Andarahy, não conseguindo, em vir
tude de ser insufficiente, bater os bandidos. Em J oazeiro 
continúa a força policial de 150 praças a defender a cidade, 
Enviei 100-praças para defender a estrada de Nazareth, visto 

correrem boatos de que seria ata<:ada pelos clavinoteiros che
fiados por Horacio lVIattos . Como sabe V . Ex . , esses ban
doleiros, que sempre existiram em certa zona do sertão ba
hiano, fazendo de vez em quando incursões nas localidades 

·onde •pbssakn -s<!ltisfazer iseous 'rnstinctos )de Hilhagem, est;ão· 
sendo agora insufflados e aproveitados pelas facções oppo
sicionistas, que lhes fornecem armas, munições e dinheiro, im~ 
pellindo-os ao saque pelo ataque a cidades abertas e arregi
menta:ndo-os para a luta armada contra as autoridades con
stituídas nos municípios, com manifesta perturbação da ordem 
e tranquillidade publicas. Nestas condições, confiado nv com
provado patriotismo de V. Ex. e baseado no art. 6.0

, n. 3; 
da Constituição da Republica, venho solicitar de V. Ex . o 
auxilio federal para o fim · de restabelecer a ordem e trarr~ 

quillidade nos pontos acima referidos. Esta medida será da 
maior efficiencia, pois creio que a certeza de que a fo rçá 
federal vae auxiliar o governo estadual na mà1lilten·ção da 
ordem publica, na defesa da vida, liberdade e propriedade das 
populações' brasileiras ameaçadas de assalto violento de ela• 
vinoteiros , explorados pelas paixões sedicio<las, logo bastará 
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para restabelec'er plenamente a tranqúillidade em todo o Es
tado. Estou certo que V. Ex. attenderá a este justo pedido, 
que encerra providencia constitucional, prestando desta fórma 
um relevante serviço ás nossas instituições republicanas . 

Cordiaes saudações. - Antonio Moniz." 

N o dia immediato recebia eu do Dr. Braulio Xavier, Presidente 
·:·. 

d<) Superior Tribunal de Justiça do Estado, este despacho: 

"Aggravando-se a situação do E stado devido ao· movi
mento estender-se, varias comarcas e termos do interior estão 
abandonados das autoridades judiciarias, determinando com
pleta acephalia da justiça . Em razão de taes acontecimentos, 
está o poder judiciario suspenso em grande parte do territorio 
bahiano. O Governo, causador desta situação anomala, é im

potente para reprimir tão se rio e extenso movimento. Dada a 
perturbação da ordem constitucional e a impossibilidade de 
exercício do poder judiciario, cumpro o deve r de communicar 
a Vossencia estas occurrencias, solicitando providencias e in
tervenção, afim de dominar esta cri se que compromette o re
gimen. 

Cordiaes saudações. - Braulio Xavier, Presidente do 
Tribunal Superior ." 

Não me parecendo que os factos tivessem ainda uma g ravidade ex
cepcional, e julgando cqn.veniente tentar um accôrdo entre as duas par
tes contendoras; deixei de responder logo a essas requisições. Os acon
tecimentos, porém, foram-se precipitando. No dia 21 o General Car
doso d~ Aguiar enviava-me este telegramma: 

" . . . Espalhando pelo sertão boatos de apoio federal, o 
movimento alastra-se. Bandoleiros avi dos convergem de toda 
a parte, com fito em ganhos faceis e depredações. Quanto 
maior demora houver na intervenção, mais se avolumará a 
onda, difficultando o apaziguamento . O governo do Estado, 
com dois mil homens de policia, não póde attender a tão 
grande zona, guardando ainda a capital, onde -à opposição 
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procura perturbar a ordem. Não póde tambem armar j agun
ços por falta de recursos pecuniarios, armamento e munições. 
A desordem no sertão attrahirá jagunços dos Estados limitro
phes, já habituados a essas lutas e depredações, tornando-se 
então muito difficil dominar o movimento." 

No dia 23 frustravam-se inteiramente os meus esforços pelo accôr
do. Um appello que eu dirigira aos chefes da opposição, para aconse
lh:lTem os seus amigos a deporem as armas, não tivera melhor resultado. 

A opposição annunciava que o movimento, dominando já dois 
terços do Estado, se precipitava victorioso e irresistivel sobre a capital. 
Não era mais possível contemporizar. Decretei então a intervenção 
pedida pelo governador. Fil-o com a consciencia de cumprir um dever 
inilludivel. Não obedeci á solicitação ou influencia política de quem 
quer que fosse. Nem antes .n em depois da intervenção, tive uma pala
YJ·a siquer dos governos dos E stados aconselhando ou applaudindo o 

meu acto. A responsabilidade deste é toda mi<nha. 
Decretando a intervenção, dei á publicidade os seguintes do

cumentos: 

" Rio, 2.1 de F everei ro de 1920. 
Sr. Presidente do Superior T i= ibunal de Justiça - Ba-

hia . 
Respondo ao seu telegrarrima de 18 . Como V. Ex. sabe, 

os casos de interv·e nção do Governo F ederal em negocios pe
culiares aos Estados estão enumerados no art. 6.0 da Consti
tuição. Excluída a hypothese da invasão, que evidentemente 

não occorre: só nas tres outras hypotheses poderia o Governo 
Federal, em vista dos acontecimentos que ahi se desen·rolam, 
intervir nesse Estado. Mas, quanto ao caso do n . 2 ( manuten
ção da fórma republicana federativa), á parte as questões dou
t rinarias que se teem suscitado, quer em relação ao orgão do 
Governo a quem compete autorizar a intervenção, quer no to
cante aos requisitos que caracterizam a fórma republicana f e
derativa, é fóra de duvida que não se pó·de considerar subver
tida essa fórma em um Estado onde existem legalmente organi
zados e em funcção os tres poderes con stitucionaes - o le-
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gislativo, o executivo· e o judiciario. Pelo que diz respeito ao 

caso do n. 4 (execução de leis e sentenças federael:i), si as leis 
ahi desrespeitadas são, como se allega, a1; que garantem os di
reitos e liberdades do cidadão, a intervenção compete ao poder 
judiciario, que é aquelle a quem a Constituição confiou a pro
tecção desses direitos e liberdades e, portanto, a execução co
erciva de taes leis, cumprindo apenas ao poder e.xecutivo asse
gurar pela força, si fôr necessario, o cumprimento das senten
ças respectivas. Resta o caso do n. 3 ( restabelecimento da or
dem e tranquillidade). Nesta hypothese, a intervenção só se 
póde dar á requisição do governo do Estado e no intuito de for
talecer a sua autoridade. Ora, precisamente o Governo do Es
tado, invocando o art. 6.'', n. 3, da Constituição, acaha de 
requisitar a intervenção federal. Partindo a requisição dum 
governo, cuja legitimidade todos reconhecem, e tratando-se de 
factos cuja gravidade os seus proprios adversarios proclamam, 
;:orre-me o dever constitucional de attender á requisição. Re
novei tentativas de accôrdo que já fizera antes da eleição. 
Nada tendo conseguido ainda desta vez, acabo de dirigir um 
appello aos representantes federaes contrarias ao governo do 
Estado, pedindo intervenham junto aos ·seus amigos do interior 

para pô rem termo ao movimento. Si nada ainda obtiver , o 
Governo da União cumprirá o seu dever de intervir, fazendo-o 
todavia com a moderação que a exaltação das paixões políti cas 
no Estado aconselha, reserva'lldo á autoridade federal a di re
cção exclusiva de suas forças e prescn:vendo ao commandante 
destas o maior commedimento em sua acção. 

Attenciosas saud::~ções. - Epitacin Pessôa . ' ' 

"Decreto n. 14.077, de 23 de Fevereiro de 1920. 
O Presidente da Repuhlica dos Estad os Unidos do Brasil : 

Considerando que o Governador do Estado da Bahia, in
vo~ando o art. 6.0 , n. 3, da Constituição, e allegando a insuffi

ciencia das forças de que dispõe, requisitou a intervenção do 
Governo Federal para restabelecer a ordem e a tranguillidade 

no Estado; 
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Considerando que a requisição é feita por um governo, 

cuja legitimidade não se contesta; 

Considerando que a perturbação da ordem e tranquillidade 
na Bahia é um facto de notoriedade publica, cuja extensão e 
gravidade os proprios adversarios do governo local não cessam 

de proclamar; 

Considerando, portanto, que ao Governo da União incum

be attender á requisição do governo local: 

Resolve intervir no Estado da Bahia, nos termos do art. 6°, 
n. 3, da Constituição, mandando que o Commandante daquella 
Região restabeleça a ordem e tranquillidade no dito Estado, de 
accôrdo com as instrucções que nesta data lhe são dadas pelo 

Ministro dos N egocios da Guerra . 

Rio de ,Janeiro, 23 de Fevereiro de 1920, 99.0 da Inde

pendencia e 32.0 da Republica - EPITACIO PEssÔA. -Alfredo 
Pinto Vieira de Mello. - João Pandiá Calogeras. 

"Rio, 23 de Fevereiro de 1920. 

Sr. Governador do Estado - Bahia. 

Attendendo á requisição de V. Ex., acabo de expedir 
decreto que ordena a intervenção nesse Estado nos termos do 
art. 6.0 , n. 3, da Constituição Federal. · Ao commandante da 

região são enviadas as necessarias instrucções. A força federal 

agirá com inteira autonomia, parecendo conveniente, dada a 
exaltação dos arrimos nesse Estado, que a policia ou deixe de 
tomar parte nas operações ou não o faça sinão sob o commando 
do General. Estando no desejo, interesse e dever do Governo 

Federal usar do maior commedimento e toleranci:1 em sua acção, 
espero que V. Ex. autorizará o General Com mandante da re
gião a assegurar ás populações r·evoltadas que todas a;; garan
tias lhes serão dadas pelo governo do Estado, dc:pois de effe
ctuada a pacificação . 

Saudações attenciosas . - Ej1itacio PessÔü." 
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"Rio, 23 de Fevereiro de 1920. 

Sr. Commandante ·da Região Militar Bahia. 

Attendendo á requtsiçao do Governador, resolvi intervir 
nesse Estado afim de restabelecer a ordem e tranquillidade. 
Para este fim, deve· V. Ex. pôr em acção a força federal do 
seu commando, de accôrdo com as instrucções do Sr. .Ministro 
da Guerra. No desempenho desta missão procederá V. Ex. 
com inteira autonomia e exclusiva responsabilidade, recebendo 
ordens apenas do Governo Federal, o que não exclue entendi
mento com as autoridades do Estado para melhor esclarecimen

to de sua acção. Dada a exaltação das paixões partdarias ahi, 
convém que a força de policia ou não tome parte nas operações 
ou o faça sob o commando de V. Ex. Neste sentido telegra

pht i ao Governador. Antes de qualquer ataque a grupos ar" 
mados, devení V. Ex. convi'dal-os a deporem as armas, pro

mettendo-lhes todas as garantias ainda depois de feita a paci
ficação, de accôrdo com a autorização que o Governador deverá 

dar. O Governo da União não tem intuitos hostis contra taes 
grupos: seu pensamento é unicamente pacificar o Estado, sem 
se envolver de qualque~ modo nas dissenções políticas locaes. 

Deve, pois, V. Ex . esgotar em qualquer emergencia os meios 
suasorios, regular-se sempre pela mais rigorosa imparcialidade 
e justiça, e não esquecer járnais que são brasileiros os que tem 

diante de si. 

Saudações. Epitaúo Pessôa." 

A intervençfto federal no Estado da Bahia provocou, como er:L 
natural, grande abalo na opinião. O acto do Govern.o foi alvo de se~ 

veras criticas -: umas eivadas de paixão partidaria e por isto mesmo, 
sem j us a uma . contradicta; outras, porérr •. dL natureza jurídica, que 
me sinto no dever de tomar em consideração. 

Destas ultimas, a primeira é que . o Governo da União não era 
obrigado a attender á requisição do governo local, e não devia tel-o 
feito em beneficio d~ urna situação repudiada pela maioria do Estado. 
Dispondo a Constituição que o . Governo Federal não p; derá intervi-r 
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nos Estados, salvo nos caso que ella indica, deve-se entender, pela an:_~

lyse grammatical do texto, que nesses casos o Governo Federal póde il',
tervir, isto é, tem a libe1·dade de intervir ou não, Outro tambem nio 

é o es~irito da nossa Carta Politica, pois a intelligencia contraria r::
duziria o Governo da União a protector incondicional das autoridades 
loeaes, por mais desenfreadas qut fossem. 

Nem sempre a excepção aberta a uma phrase prohibitiva import~t 

uma faculdade; muitas vezes, pelo contrario, traduz um rigoroso devet. 
As nossas leis estão ,cheias de -exemplos desta linguagem. Na, 

propria Constituição encontra-se mais de um. 

Segundo o art. 72, § 8°, a policia 'não póde intervir em uma 

reunião smão para manter a ordem. Isto não quer dizer que, no caso 

de desordem, a policia possa intervir ou não. P elo contrario, tod!}S 

sabem que ella tem o deva de intervir. 
O § 11 dispõe: "A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguern 

pôde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do morador, sinão para 
acudir a victimas de crimes ou desastres ' '. Terá <l autoridade a facul

dade de penetrar ou não- penetr:ar em uma casa onde se pratica um 

crime ou, ao envez disto, é ella rigorosament" obrigada a fazel-o '? 
Pelo § 13, a prisão não póde effectuar-se á l'xcejJÇão do flagrantt 

delicto, sinão depois da pronuncia do indiciado. Ninguem de certo pre
tenderá que, ;io caso de flagrante ou depois da pronuncia, a autoridad ~ 

póde prender ou deixar de prender o cnmmoso. 

Em todos estes casos, a excepção, aberta em bor"- a uma regra pro
hibitiva, encerra tambem um dever. 

O mesmo succede com o art. 6°. Quando a Constituição diz que o 
Governo Federal não poderá intervir em ntgocios peculiares aos Es

tados, salvo nos casos que em seguida enumera, não quer dizer qu,; 

nestes casos o Governo pôde intervir ou não. O criterio grammatical 

ahi é inseguro e falho, porque esta construcção se emprega num e non· 
tro sentido. Por isto, para bem comprehender o texto é indispensav~ l 

in qui rir do seu espírito, do objectivo que teve em vista, do pemamento 

do seu autor. Não póde haver, por exemplo, quem, ele :mimo desapa!
xonad~,, sustente que o Governo Federal tem, não o dever, mas a fa
culdade de intervir num Estado invadido por um exercito estrangeiro 

(:Ht. 6°, n. 1), ou onde se tenha abolido a fórma republicana federa
tiva e proclamado o regimen monarchiro (art. 6°, n . 2). 
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Os que defendem a interpretação que combato, sentindo todo o 
absurdo desta conclusão, procuram escapar-Be com uma evasiva: ''A 

transposição da~ fronteiras de um ~staou por tropas e~trange!Tas, ou 

de ot.~tro Estado, póde ser um accidente momentameo ou involuntano, 
que apparente, mas não tenha em realidade o caracter de invasão. ;\ 
fórrna republicana federativa póde soffrer em qualquer Estado viola-· 
ções accid~n taes e transitarias, que não demandem a ingerencia do pod:·:r 
federal pa ra a manter... Nestes differentes casos, como em todos os 

outros do exercício de poderes discrecionarios, o governo, em quem estes 
residem, é o juiz das circumstancias pelas quaes se determina a oppor
ttmidaàe e a competencia na interposição da sua 3Utoridade" . 

. Mas estas hypotheses não entram de modo algum nas cogitaçõe:, 

da Constituição. O art. 6°, ~· l, não pensou jámais numa simples 
transposição de fronteiras momentanea ou involuntaria; o que elle fi
gura é precisamente uma invasão , isto é, uma transposição de fron
teiras deliberada, hostil, aggressiva. Do mesmo modo, não é um.< 
simples violação accidental e transitaria da fórma r~publicana que pr~
occupou o legislador constituinte, mas uma violação intencional, grav~ 
e duradou ra. E, assim, _insistimos em assegurar que não póde havr:r 
quem esteja sinceramente convencido de que, em taes casos, a interven
ção é acto de puro arbitrio do Governo Federal. 

J\'Iesmo nas hypotheses imaginadas pelos censores do Governo, est.: 
não tem a liberdade de acção que se lhe atrribu"e. Tratando-se de uma 

incutsao passageira e casual ou de uma rapida e insignificante trans

gressão da fórma republicana, o Governo ainda assim está adstricto a 
um dever, o de, em respeito á autonomia do Estado, não intervir. A 
discreção do poder federal reside apenas en1 examinar si os factos 
constituem ou não as condições impostas pelo legislador ao dever de 
intervenção. Si constituem, o Governo tem o der;er de intervir. Si não 
constituem, é dever do Governo não intervir. Não ha arbítrio em qual
quer das hypotheses. Só ha deven. Mas não sendo admissivel que, entre 
tres dispositivos subordinados á mesma clausula exceptiva do mesmo 
preceito prohibitorio, dous signifiquem faculdade e u terceiro ob1·igação, 
força é convir que, si as excepções abertas pelos ns 1 e 2 do art. 6°, 
á regra prohibitiva da sua ph.rase inicial não representam permissões. 
de permissão tarn bem não cogita a excepção do n. 3. 

E assim é. O que o art. 6° da Constituição quer dizer é que C\ 
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Governo Federal não poderá intervir em negocias peculiares aos E3-
tados, salvo em taes e taes -casos, porque nestes casos é obrigado a interv~L 

;Nem jámais tal preceito foi entendido de outro modo. Nem aqui, 

nem nos paizes de igual systema político. Ninguem de certo mais au
torizado para dar a interpretação genuína de um texto legal do que "0 

profissional que o concebeu". Mas quem concebeu o principio contido no 
art. 6°, n. 3, da nossa Constituição, não foi, como se tem dito, o l~

gislador brasileiro.. Foi o americano. O argentino copiou deste. O bra:~ 

sileiro copiou dos dous. Não ha neste ponto nada de orignal na Con
stituição do Brasil. 

Logo que se proclamou a Republica, o Governo Provisorio no. 
meou uma commissão para elaborar o projecto de Constituição._ Est~ 
projecto dizia no art. 6o: 

"0 Governo Federal não poderá intervir em n-tgoc~o! 
peculiares aos Estados. salvo: . . . 3 para res.~abelecer a ordem 

e tranquilidad . nGo Estadq à requisição j~ se:. respecnvn 
Governo.'' 

O Governo Provisorio, no seu decreto n. 51 O, de 22 de Junho de 

1890, copiou ipsis verbis este dispositivo, apenas substitcindo as pala

vras finaes á requisição do seu respectivo governo por estas á requisição 
dos poderes locaes. · Convém assignalar que esta mesma insignificante 

modificação resultou de uma emenda feita JJelo Marechal Deodo-ro 

(que á~ palavras á requisição do seu respectivo governo, mandou accres
t::~ntar e dos poderes locaes), e não por qualquer outro membro do Go
verno Provisorio. (GOMES RIBEIRO, Const. F ed., pag. 230) . Mas o 

. Congresso Constituinte não acceitou nem mesmo essa pequenina altera

. ção, e voltou aos termos do projecto da Commissão. De sorte que no 

çlispositivo actual não ha nada que seja do Governo Provisorio. Tudo 

é da Commissão. Si ahi houvesse qualquer coisa de original, a Com

missão é que poderia gabar-se da autoria do texto e arrogar-se, como 
autora, maior autoridade no interpretai-o. :Wias não ha. A idéa veiu, 

como disse, da CO'l1stituição dos Estados Unidos, que a tirou do pro

jecto de Pinckney. O legislador argentino adaptou-a. A Commissão 

brasileira tomou-a de ambos. O Governo Provisorio copiou-a da Com

missão. Assim, os membros do Governo Provisorio têm tanta autori-
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dade, · como qualquer outra pessoa que delle não tenha feito parte, para 

dizer o sentido genuíno do texto no caso vertente. 
Mas,. si é o autor da lei, e não quem a copiou em terceira mão, 

que nos póde explicar o seu verdadeiro pensamento, vejamos como nos 
Estados Unidos e na Republica Argentina se entende o caso do artigo 

6.0 , n . 3, da nossa Constituição. 
Quer nos Estados Unidos quer na Republica Argentina, a inter

venção nesk ca~o tem caracter obrigatorio. 
A Constituição americana usa até de linguagem imperativa: 

"Os Estados Unidos ... protegerão cada um delles (Es
tados da União) ... á requisição da Legislatura (ou do Exe
cutivo, qua'lldo a Legislatura não puder ser convocada) con
tra a desordem interna." (Art. IV, secção 4.") . 

Entre os esc riptores americanos nunca se suscitou a menor duvida 
quanto á obrigatoriedade deste preceito. A intervenção foi sempre con· 
siderada como um dever inilludivel do Governo Federal. 

Vejam-se, por exemplo: 

STORY (Com. on the Const., 412) : 

E' um dever imperioso do Governo Federal, mediante re
quisição da Legislatura ou do Executivo do Estado, ajudai-o 
a dominar taes insurreições." 

WALKER (American Law, 67 ) : 

"Esta linguagem (do art. IV, secção 4.n, da Constitui
ção americana) faz da protecção geral aqui garantida não 
simplesmente um poder, mas um dever. Ella obriga o todo a 

proteger as partes." 

TucKER ( Const. o f the U. States, vol. 2.0
, 813): 

"Os Estados Unidos são obrigados a auxiliar os Esta
dos, que o requisitem por intermedio da sua Legislatura ou 
do seu Executivo, .a dominar a insurreição." 
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A Constituição a rgentin~t dispõe no art . 6°: 

''O Governo Federal intervem no territorio das provín
cias. . . á requisição ;de sua·S autoridades constituídas para 

sustental-as, ou restabel ecei-as, si houverem sido depostas pela 

sedição . .. '' 

Tambem na Republica Argentina todos estão de accôrdo em que . o 
Governo Federal, uma vez verificada a legitimidade do pedido de in
tervenção, não tem a liberdade de recusal-a. 

Basta ver o que dizem: 

EsTRADA (Den:ch. Const . , 134) : 

" De sorte que, quando uma revolução intema toma certo 
vulto, é absolutamente impossível que os governos provincia.:s 
lhe resistam, si não recebem auxilio ou protecção do governo 
federal ; e como não podem receber esta proterção ou auxilio 
sem requisitar a intervenção, é claro que onde quer que uma 
rnsurreição rebente, o governo está forçado a pedir a inter

venção, e, pôde accrescentar-se, o govemo nacional está obri
gado a conceder-lh'a." 

BARRAQUERO ( Const. At·gent., pag. 188) : 

<<Quando estalam rebelliões ou sedições nas províncias e 
as autoridades constituídas requerem a intervenção, o Poder 
Federal está no restricto dever de concedel-a." 

GoNÚLEZ ( Const. Argent., ns. 7 J 9, 727 e 728) divide os casos 
de intervenção em intervenção por direito e intervenção como dever. A 
intervenção como dever é precisamente a que incumbe ao Executivo, em 
vista de requisição das autori·dades constituídas, no caso de perturbação 
da ordem no Estado. 

ARA Y A (C oment. a la C ons t., vol. I , pag. 149), explicando a re
forma constitucional de 1860, diz que ella tratou de corrigir a fôrma 
defeituosa do art. 6.0 da Constituição argentina e " o redigiu de modo 

,. 
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.mais lato, disünguindo genericamente em que casos s·e devia exercer o 

.Jtreito de intervenção, e em quaes es tava obrigado o Governo Federal 
a in tervir d requisição das autoridiJ .. des d(t provincia". 

Eis ahi. Assim nos Estados Unidos como na Republica Argentina, 

·que foi onde "se concebeu" a idé::t contida no art . 6.0
, n. 3, da nossa 

Constituição, a intervenção não é uma faculdade, mas um dever. 
~o lVlexico, paiz em que vigora igualmente o regimen federativo, 

.a Constituição consagra o pnncrpw tambem em termos obrigatorios : 

"Art . 116. Os poderes da União têm o dever de proteger 
os Estados contra toda invasão ou violencia exterior. Em caso 
de sublevação ou desordem interna, prestar-ilus-ão igual pro
tecção, sempre que sejam requeridos pel a Legislatura do Es
tado, ou pelo seu Executivo, si aquella não estiver reunida." 

Vejamos si no Brasil é diversa a doutrina. 
O primeiro acto do Governo Republicano que consagrou o pnnct

pw da intervenção nos Estados, foi o decreto n . I, de 15 de Novembro 
('e 1889, isto é, o mesmo acto que proclamou a Republica no Brasil. 
Esse Decreto, que supponho ser da lavra do Sr. Ruy Barbosa, instituiu 
.a intervenção, no caso que nos occupa, como um. dever do Governo Fe
Llcral. 

Eis aqui o seu texto : 

"Art. 6.0 Em qualquer dos Estados, cndc a ordem pu
blica fôr perturbada e onde faltem ao governo local meios 
.efficaus para reprimir as desordens e assegurar a. paz e tTan

quillidade publica, EFFECTUARÁ o Governo Provisorio a IN

TERVENÇÃO NECESSARIA para, com o apaio da força, assegurar 
o livre exercício dos direitos dos cidadií.os e a livre acção das 
autoridades constituídas." 

Veiu depois a Constituição, e não foi ele outro modo que a enten
dr-ram os seus commentadores, aquelles que a estudaram fóra do am
:biente perturbador dos casos concr·etos e dos interesses contrariados. 

Jo:is como se exprime JOÃO RARBALHO: 

"Não tivesse a União o poder ou antes ú dever de in
te rvir neste caso (restabelecimento da ordem e tranquillidade 
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nos Estados) para remover perigos e conflictos interiores que 

põem sem seguranç<t os gov.emos dos E stados c as garantias 

dos cidadã.os e o regimen federal seria sem vantagem e sem 
valor; os Estados facilmente se constituiriam prêa das facções 

e a tyrannia supplantaria a lei e o direito. 
A U niã.o é obrigada a ir em defeza do Governo ameaçado , 

atacado ou derruba·do e a manter ou restabelece r a autoridade 
legitim.a. E ste é mesmo um dos fins da instituiçíio de um poder 
centml em nossa fórma de govano." 

"O Estado sabe até onde chegam seus recursos , emprega 

os de que dispõe contra a desordem e sedição e, verificado que 

não as póde dominar, então recbma o aux ilio federal, que é 
neste caso um dever da Uniíio." ( Commentarios , pags . :z ·;: 
e 26.) 

O SR. CARLO S .MAXI MILIANO suscita directamente a questão: 

"A inte rvenção é facultativa ou ob rigatoria '?" 

E responde com CoELHO RoDRIGUES: 

"Verificando-se de modo inequivoco algum dos casos do 
4rl. 6.0 , É OBRIGATORIA, p o rqu e os ag~ntes dos poderes pub li

cps, como taes, ni.i.o têm direitos, só têm deve-res, visto que a 

lei só lhes confere aquelles como meios de cumpri rem este3 ." 

( Commentan.os, n. 131.) 

Mais adiante : 

"Ha a prohibição geral; nos quatro casos excepcionaes, 

é um dever interYÍr. " ( N . 133 . ) 

E especialmente sobre o n. 3, do art . 6.0
: 

"E' este (o Governo do E stado) o JUlZ d::t gravidade da 
situação; desde que requisita forças, deve ser atiendido . , . 
(N. 15'3 . ) 
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O SR. RoDRIGo OcTAVIO: 

"Assim, quando haja reqms1çao, ou mesmo : sem clla nos 

casos inditados, tem o Governo Federal o DEVER de intervir 
para restabelece r a ordem comp romettida." 

Const. , 2." ed ., n, 239.) 

:MI LTON: 

( Dir. Pub. e 

"Sustento, ent retanto, que em f ace do n. 3, do art. 6.•, 
da nossa Constituição, o Governo Federal deve intervir para 
restabelece r a . ordem e a tranquillid<tde em todo o Estado, 

quando o governo deste o requisitar, não lhe cabendo entmr 
em qualquer apreciação sobre a conveniencia d a medida soli

citada , para que ·Seja uma verdade o recurso que a lei fa culta. " 

( Const . B ras., nota ao art. 6.0
) 

B uLHõEs CARVALHO : 

" Uma vez reconhecida ou não contestada a legitimi-

dade do Presidente do Estado, o dever do Poder Executivo 

é defender a autoridade legitima, restabelecer a ordem pertur

bada e ~ep rimir o tumul to . " (Parecer apTesentado ao Insti
tuto dos Advogados, em 1895). 

" Desde que o P residente de Sergipe solicitou o auxilio do 

Governo Feder::Jl, nos termos do a rt . 6.0
, n. 3, da Constituição 

da Republica, doutrinaYa a Commissão de Constituição da 

Camara dos D eputados em 1906, era dever (e não faculdade) 
do mesmo Governo prestai-o, para manter a ordem e a fran
quíll idade." 

o SR. ANKIBAL F REIRE : 

"No direito f ederal, a intervenção, desde os mazs antigos 
commentadores, é reputada um dever da União, e reciproca

mente um direito do Estado . " (Poder Executivo, pag. 186 .) 
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Nos annaes do Congresso, em proj ectos, pareceres, discursos, sem

pre a mesma linguagem . 
Não ha, pois, divergencia. Todos proclamam que a intervenção é 

11m .. dever constitucional, não é um acto de aJ'bitrio do Presidente da 

H.epubllca. 
iVIas, diz-s-e, desta maneira, o Governo da União fica incondicional

n~ente subordinado aos caprichos do governo local, . poder · hiel'archic:~.

mente inferior. 
Ha nesta objecção confusão intencional ou mero j ogo de p ala,;ra s . 

1-Jinguem pretende que a União seja obrigada a attender mecanicamente 

i requisição do Estado; o que se affirma é que dla não tem liberdade 

para conceder ou recusar a intervenção, desde que se realizem as con
rbções previstas no texto constitucional, isto é, o pedido do governador 

e a grave perturbação da ordem . 

· Formulada a requisição, o Presidente da Republica tem, é verdade, 
o -direito de examinar os factos, pam verificar ·se representam uma 

~impies desordem sem importancia, que a timidez do governo local tenha 

exagerado, ou uma perturbação capaz de comprometter a estabilidade 
das autoridades legitimas. 

E' este o seu direito, decorrente não só da natureza de suas fun

c,:õe-s, mas ainda do disposto no art. 48, n. 15, da Constituição, em 
~·irtude do qual compete ao Poder Executivo declarar o estado de sitio 

neste caso do art. 6.0
, n. 3, desde que a perturbação da ordem constitúa 

'·uma grave commoção intestina". Mas, apurado que. se trata de "uma 
Í:1surreição de certo vulto", -como diz EsTRADA, cessa o arbítrio do go
verno e surge o dever de acudir ao Estado. 

Foi sempre esta a minha desautorizadissima opinião. 

Della ainda não variei. Custo muito aliá:s a mudar ele idéas, por
}JC não as formo ao sabor ·dos interesses de occasião. 

Citam-se, em contrario, algumas palavras que proferi em 1893, 
na Camara dos Deputados : 

"Si o Presidente da Republica fos se obrigado 
tervir nos negocias peculiares aos Estados sempre que 

vernador-es requisitassem 10 seu ia uxli~io, teTiamos de 

a in-

os go
ver ,o 

Poder Executivo a · cada momento arrastado de atoagem após 
os caprichos dos goyernadores impopulares ou covardes, e o 
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Governo da União tornar-se-ia um mero instrumento do go

verno local ... " 

Mas, não ha ahi nenhuma divergencia da opinião que hoje sustento, 
pois é inexacto que eu tenha affirmado alguma vez, ao i·ntervir na 
B:thia, que o Poder Executivo, no caso do art. 6.0

, n. 3, da Constitui
(;âo, é obrigado a accorrer cegamente, autom:tticamente, 30 appello do 
governo do Estado. Pelo contrario, agora como em 1893, reivindiquei 
pua n Pr~sidente da Republica, além do direito de i-nquirir prévia
men te da legitimidade do governo requisitante, o de examinar si a des
ordem é nlT' simples caso policial sem influencia ou alcance na vida 
da Federação ou se, ao envez disto, apresenta tal gravidade que faça 
presumir a insufficiencia da força local para debellal-a <: ponha assim 
em risco a segurança dos poderes legaes. 

Ora, entre este direito e o de tornar a intervenção a criterio exclu

;.ivo do Governo Federal, dependente da justiça ou injustiça do movi
mento insurreccional, do numero dos seus adeptos, dos factos que os 
p10vocaram, da opportunidade do momento e de todas as outras circum
:'tancias com que os meus contradictores queriam para este caso dilatar 
as faculdades do Presidente - ha immensa distancia. Até ahi não ia 

eu em 1893, como não vou hoje, apesar da ampliação que t_al doutri:na 
traria aos poderes de que hoje me acho investido. 

Si o Presidente da Republica tivesse . o arbítrio que agora e só 
a;:::,ora 1he querem dar, todos sentem que elle teria nas mãos a chave da 

Federação: a autonomia dos Estados seria uma mystificação grosseira; 
o regimen federativo uma verdadeira burla. As opposições que gozas
•:-m das sympithias ·do poder central não tardariam em promover, com 
o apoio até, si preciso fo sse, de elem(;ntos extranhos ao Estado, des
ordens e levantes contra o governo local, e a União, impa5sivel, deixaria 
que as minorias audaciosa-s COnsummaSS(;ITI a obra da USurpação e do 
crime. :Mais do que . isto, o proprio Governo Federal iria provocar nos 

Estados, onde não contasse com o apoio dos gov(;rnadores, a subleva
cão dos adversarios, animando-os, fornecendo-lhes recursos, despresti
giando as autoridades constituídas e recusando, afinal, para atirai-as 

~t: uma vez por te rra, o auxilio que lhe pediss(;m! Todos nÓs sabemos 
que esta ultima hypothese já qccorrw no Brasil, por entre os brados 
àe indignação e de revolta dos que hoj(; · mr accusam. . 
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Si é este o reguncn que ambicionam os meus oppositores, força· é 
convi r que não seria elle um regimen democratico, um regimen federa

tivo, o regimen da Constituiç.ão de 24 de Fevereiro: seria, sim, a mais 

revoltante autocracia, diante de cujos caprichos se iriam quebrar 1!11-

p.otent.es toda as aspirações de liberdade e de democracia. 

Felizmente, o arbítrio do Governo Federal não cheg·~ até ahi; está 

apenas em investigar si é legitimo o governador que faz a requisição 

e si os factos nã.o são meras desordens locaes, da alç:;tda da policia do 

Estado. Uma vez verificados estes pontos, a intHvenç.ão é obrigatoria 

·e inadiavel; o Governo ela União 11ão se póde esquivar a esse dever. 

-~'fanifestada a insurreição, dizia o Presidente Tyler em 1842, "eu não 

me julgo com a liberdade de fugir ao cumprimento de um deva que, 

;e.ndo o mais affl ictivo, é :10 mesmo tempo o mais imperioso". ('.V A7-

SON, On tlze Constitution, vol. II, pag. 1295.) . 
Foi de inteiro accôrdo com estes princípios que procedi no caso 

da B3.hia. Não me contentei com a simples requi sição do governador, 

autoridade aliás cuja legitimidade ninguem punha em duvida . Rece

bida a requisição no dia 17 de Fevereiro, só a attendi no dia 23. 
Neste intervallo, emquanto tentava um accôrdo entre os dois partidos, 

procurei informar-me com segurança da situação. 

"0 nwvimento, diz ia-me o Commandante da Região, alastra-s-e; 

bandoleiros avidos ~onvngem ele toda a parte, com :fito em ganhos fa
ceis e depredações; quanto maior fôr a demora na in teroençZio, mais se 

cmolumará a onda difficultando o apaziguanunto; o Governo do Es·
tado, com dois mil h omens ele policia, não póde attender a tão grande 

::.ona, guardando ainda a Capital, onde a opposição procura perturba,r 

a ordem; não póde tambem armar jagunços jwr falia de recursos ;be·
cuniario.r, armti·mento e munições: a desordem no sertâ.o att1·a.hirá ia·
gunços dos Estados limitroj1hes , j á habi tuados a essas lutas e depreda

c;bes tornando-se então muito difficil dominar o movimento." 

Por seu lado a opposição, justamente a mais interessada em evitar 

a intcrvençào que iria, contra ella, ampa rar o governo elo Estado, 
8pregoava que a insurreiçào t.inha tal extensão e g ravidade qu e já do

·:,ínava mais de dois terços do Estado e ameaçava de jJerto a segurança 

rlü: Ca pital ; e anmmciava que os seus intuitos eram imi>edir pela f orça 

o reconhecimento do candidato governista e pela força emfJOssar o seu 
candidato, igto é, entrava nos phn0s do movimento a deposic)i.o d~ lH11 
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'ns poderes políticos do Estado, o Legislativo, ao -.qual, pela Constitui
ção, compete verificar a eleição do Governador. 

Finalmente, o governo da Bahia denunciava a sua impotencia diante 
d0s acontecimmtos, já cedendo á pre&são elos bandos revolucionarias, 
rujo avanço não lograva deter, já pedindo o auxilio das for~as f ederaes. 

Não se tratava, pois, de <õ imples desordem de ca:·acter policial. 
T ratava-se, sim, de vasta i·nsurreição, que de dia a dia se aggravava, 
que, victoriosa, subverteria a ordem constitucional do E stado, e contra 
<1 qual nada · jJodiam os elementos de resistencia deste . Caracterizava-se 
::ssim o caso de intervenção previ·sto no art. 6.0

, n. 3, Lh: .Constituição. 
A di sc reção elo G ovemo Federal, restricta ao exame preliminar da na·

tureza e importancia dos factos em que se apoia a requisição, cedia o 
lugar ao dever de intervir, resultante da concomitancia das condições 
que sempre julguei necessarias, segundo e:qH:z aos meus companheiros 
de gove rno, lembrei ao Presidente do Superior Tribunal da Bahia no 
telegramma que lhe dirigi, e logo cxare1 no D ecreto de intervençào : 

"Considerando que a r·equisiçfw t feita por um governo, 

cuja legitimidade não se con testa; 
Considerando que a perturbação da ordem e tranquilli

dade na B ahia é um f acto de notoriedade pubiica e cuja . e:c

tensão e gravidQde os proj1rios adversarios do governo local 

não cessam de j~roclamar; 

Considerando, portanto, que ao Governo da União m
cumbe attender á requisição do Governo do E stado: 

Ptesol v e. .. . etc." 

}',.fas era, dizia-se, a rnawna do povo bahiano que repellia a situa-
<;fto dominante. ~-

Que o f os·se: num simples E stado f ederado não é li cito esse meio 
de rç! vi ndica1' d ireitos. 

O Sr . P.ego :Monteiro, apréciando uma vez este ponto no Congresso 
J n; id ico de 19-00, as·sim se exprimiu: 

"Aqui póde surgir a questã·o de s~.ber si o Governo Fe
deral tem o di rei to de negar a in~ervenção solicitada, . sob· o 

fundamento de dever ser respeitada a vontade popular com a 
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qual se inwmpatibilizou o governo do Estado. Uma solw;ão 
affirmativa equivaleria a sanccionàr o clzamado direito de re
volução, transformando-o, de cataclysma que deve apavorar 
como o mais terrível dos terremotos, em um meio normal e· 
commum de substituir os govenws legalmente constituídos." 
(Prim . Cong. Juricl., pags. 161-162.) 

''Si é certo, diz João Barbalho, que o poder que teem as 
·autoridades estaduaes procede, como sua Consti~uição, da von

tade do povo, dah.i não se segue que ellas possam ser depostas, 
nem a Constituição alterada ou reformada, por meios violentos 

empregados ainda mesmo pelo povo do Estado. " (Obn cit::r
da, pag. 26.) 

Esta velhíssima objecção das mawnas já cahiu de moda desde o 
tempo de lv[adison, que a fulminou em termos irrespondiveis ( T he F'e

deralist, n. XLIII) . 

E como demonstrar o facto'? O estar quasi triumphante a subleva
ção nada. prova. Uma pequena minoria audaz póde dominar uma gran
de maioria. A Historia encerra innumeros exemplos disto. E' mesmo 

da decisão e co ragem das minorias que teem nascido as grandes trans
formações políticas do mundo. Demais, no momento da interven ção na 
Bahia, todas as presumpções neste particular eram em favor das auto
r:dades constituídas, porquanto contra a legitimidade do Governador 
de então nenhuma duvida jámais se levantara, e, quanto ao candidato, 
cuja eleição provocou a desordem, o Congresso do E stado, eleito com 
a soliqariedade dos opposicionistas actuaes, logo depoi s, pela unanimi
dade dos votos presentes e a quasi totalidade dos seus membros, o pro
clamava o escolhido do povo bahiano. 

Outra cri tica que se f<:z ao acto da intervenção foi não t~r o Go
verno Federal nomeado um interventor que, dando por inexistente :1. 

eleição feita na Bahia, presidisse a um novo pleito . 

O maior dos nossos constitucionalistas, o Sr. Ruy B a rbosa, enten
dia em 1906 que "á nomeação de intervento r se oppõe o regimen con
stitucion al, analysado como deve sn". ·Mais t:ude, em 191.3, S. Ex. mo

dificou essa opinião, admitti.ndo que o Congresso N acionai, mas não o 
PTesiden te da Republica, pód~ nomear in terven tor: "0 inte rvento r não 
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'pode ser 110;11eade sinão pelo poder legislativo e .nunca pelo púder exe

cutivo." Outros sete annos depois, em 1920, o nobre Senador corrigiu 

. ;;inda uma vez o seu modo de ver, para cahir no extremo opposto e 

ensinar que tambem o poder executivo póde nomear interventor em qual-
quer dos casos do art.· 6.0

, mesmo no caso do n. 3. O eminente juris

consulto funda na jurisprudencia a sua terceira opinião, apezar de 
entender que "aos precedentes da ad•;1Ünistração, num paiz como este, 

de administração irresponsavel, não se póde attribuir grande peso'', e 

apesar de não existir em relação ao caso do n. 3, essa invocada juris

prudencia, pois até hoje, em nos·sa historia política, nem uma nomeação 

de interventor para esse caso ainda se fez. 

Sempre entendi que a figura jurídica do interventor se accommoda 

perfeitamente dentro dos termos da Constituição. Desde que a Consti

tuição confere ao Governo Federal o direito de intervir, não lhe póde 

n~cusar os poderes necessarios ao exercício desse direito. 

Nem é possível conceber intervenção sem interventor, seja este o 

proprio Presidente da Republica ou um seu representante. .Mas este 

representante póde ser ou um mero agente incumbido apenas de executar 
as ordens do Governo Federal, sem nenhuma irigerencia na admili.istra

çào do Estado, como foi o General Cardoso de Aguiar, ou um emissa

río politi~o, com attribuiçõcs amplas, autonomia e iniciativa dentro de 

certas linhas geraes, que, á semelhança do que se pratica na Republica 

Argentina, ou na Suissa com o commissario fedaal, se vá investir no 

,zoverno do Estado. E' este o interventor pi·opriamente dito, que o 

Governo da União devia ter nomeado para a Bahia e que, assumindo 

attribuiçõ<es do Congresso e do Governador, teria de annullar o pleito 
e ordenar a nova elciç:io. 

Ora, a intervenção, quando pedida pelo governador do Estado, e 

d<"cretada com fundamento exclusivo no art. 6.0
, n. 3, da Constituição, 

· corno se fez na Bahia, não compo.rta absolutamente essa especie de in

terventor. A inter\,enção ne~.se caso é feita em favor do governo consti

tuído, é um auxilio que a União lhe presta para garamtÍT-lhe a autori

dade e, conseguintemente, não póde ter como primeiro effeito despojai-o 

dessa autoridade, dcstituil-o de suas funcções, depol-o do seu cargo. 

"Os Estados Unidos, diz a Constituição ~me rica na, pro

teqerão r>1da um delles, á requisição da legi3làtura (ou do 
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executivo, quando a legislatura não pudleir ser 6onvoca.da) 

contra a desordem interna." 

"0 Governo Federal, dispõe por sua vtz a ConstituÍJ;ão· 

argentina, intervem no territorío elas Províncias á reqmsu;ao 

de suas autoridades constituídas, PARA susTa'iTAL-AS, ou ?·es

tabelecei-as, si houverem sido depostas . .. '' 

Eis ahi o fim da intervenção no caso que nos occupa: é manter, 

. amparar, fortalecer a autoridade do governo local. Seria, portanto, u:na 

vioíencia inqualificavel e um acto de revoltante deslealdade polí tica 

prevalecer-se o Governo Federal da requisição do Govc~no ·do Estado 

. para subst itui l-o por uma e11tidade estranha. 

Perguntam: Onde, na contextura do art. 6. 0
, essa distincção que 

exclue o interventor só na hypothese da intervenção requisitada'? 

A distincção está na natureza das coisas, na significação dos voca·· 

bulos, no espírito da Constitui(;ão, perscrutado, como acabamos de h,
zcl -o, <!través elas suas fontes: ";'Jroteqer" um governo não é arrebatar
. lhe a autoridade: "sustentai-o" não é dej;ol-o. 

Todos os cscriptores americanos e argentinos estão de accôrdo com 

este parecer. 

E;Jtre os Brasileiros tambem não h a discreparícia. 

Commcntando .o art. 6. 0 , n. 3, doutrina J o}.o BARBA LHO: 

"A União é obrigada a ir em defesa do governo amea

çado, atacado ou derribado, e a manter ou restabelecer a auto· 

ridade legitirna." ( Cormnent., pag. 25.) 

o SR. CARLOS :1\:IAXIMILIANO: 

"Concedida a intervenç:J.o, não pó de ter outro ob jectivo 

sinão repo r ou mn;baraT o jJOder legal, executivo, legislativo 

t)ll juàicia rio. E' o que se infere do ensinamento do F edaa·· 
lista, transcril)to n":st~s Commentarios; é a doutrina escorreitt;E, 

exposta pelo Presidente Pellegríni, em mensagem ele 14 de 

Julho de 1891, ao Congresso argentino, a proposito da i·equ.i
sição do Governador dt: Cata-rn:nca, D. Gustavo Fe.rrí.." 
( Commenfarios, n. 156.) 
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BuLHõEs CARVALHO: 

". . . Uma vez reconhecida ou não contestada a legitimi

dade do Presidente do Estado, o dever do Poder Executivo é 
defender a autoridade legitima, restabelecer a ordem pertur
bada e reprimir o tumulto." (Parecer citado.) 

O Sr. lVIinistro Sebastião Lacerda, no voto vencido que proferiu 

no accórdão n. 3.513, de 1 de Abril de 1915, exarou estas palavras 

qlH~ parecem escriptas para o caso actual: 

" ... A ordem publica estava gravemente perturbada por 

um movimento sedicioso, e o governo do Estado, sentindo-se 
sem os elementos de força necessarios . para restabelecei-a, re

quisitou a intervenção federal. Neste caso, a intervenção só 
é legitima e accorde com a Constituzção, si o Governo Federal 

intervem jwra assegurar a autoTidade dos poderes do Estado 
lgitimamente coustituidos contra a rebellião que ameaça ani

quilai-a, ainda que nessa rebeliião tome parte a maioria do 
povo." 

O Governo Federal andou, por consequenCla, com inteira lealdade 
e ex:tcta correcção constitucional, ao eximir-se de enviar um interventor 

a R >hia . Seria innovação incoherente e absurda. 
Todos que, entre nós, teem estudado este ponto, só cogitam do 

interventor no caso do art. 6.0
, n. 2, quando não existe governo legi

~i~-110 no Estado. Vejam-se, por exemplo, os . projectos: Justiniano, de 

Serp:t (1892), . Arnphilophio (1894), 1\Tartins Junior (1894), Erico 

Coelho (1895), Edu:trdo Ramos (1895), Gaspar Drummond e Gonç;Ú

ves . 1\Iai.a (1895), C. Braga (1896), o citado parecer de Bulhões Car
';alho, etc. 

E que iria fazer o interventor na Bahia'? 

:\ principio o que se queria é que fosse impedir a posse do can

didato governista e empossar o adversa rio . :Mais tarde as pretensões 

moderaram um pouco; o interventor deveria annullar a eleição· e man

Ôar proceder a uma outra! De maneira que o que os a-postolos do con

,•tit1xionalism0 ple ite:tvam é que o Gov·erno da União, pelo só facto 

dr a·ffi rm a r um grupo politico, sem a minima. prova, que vmcera a 
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eie1ção do governador do Estado, interviesse violentamente nes se Es
tado, depuzesse o govern«dor em exercício, contra cuja legitimidade 

nunca se articulara a mais leve arguiçào, depuzesse o poder leg!slativo, 

unico competente peia Constituição para julgar da regula1·ídade do 

pleito, e, assumindo funcções de ambos, annullasse a eleição e convo

casse novamente os comi-cios eleitoraes ! 
E' o caso de pergunta r com o Senador Huy Barbosa, quando em 

·1906 com batia no Senado a figura jurídica do interventor : 

1
' Com que direito iria o Congresso (e com mawna de 

razão, dizemos nós, o Poder Executivo) autorizar a deposição 

-- que outra coisa não é - do govemador constitucionaL j;ara 

o subs tituiT j1elo seu mterven to r? l " 

Pois si é isto que se entende se r o regimen constitucional do Brasil, 

prefiro m::tnter-me no "erro" que me att ribuem. 

Creio ter demonstrado que o Governo Fedeml, dada a profunda 
perturbação da ordem que explodi-ra na Bahia, nada mais fez do que 

cumprir o seu ·deve r constituciona 1, quando a ttendeu á requis iç~w do 
govern ador do Estz.do e interveiu, por intermedio do Commandante da 

Região JVIilit:::r, para o restabelecimento da tranquillidade publica. 

Pretende-se, porém, que a intervenção devia ser ftita com funda

mento não no n. 3, mas no n . 2 do art. 6.0 da Constituição. 

Por que'? Quaes os factos que attestavam a subversão da ·fórma 
republicana na Bahia? Não teriam acaso sido eleitos os poderes legis

l ativo .e executivo do Estado'? Oppunha-se c> Governador ao livre exer
cício àos outros poderes constituc ionaes? Estava absorvendo-lhes as 

attribuições, ou recusando execução aos seus actos ou deçi sões '? Pro

curava a Bahia separar-se da União? Disputavam-se entre si .o pode r 
deis governadort's ou duas assembléas? Esta.va o govern .J do E stado. ·to

lhendo aos cidadãos o livre exercício dos seus direitos? 

Antes da eleição de 29 de Dezembro, nunca da Bahia se pedira a 
·intervenção do Governo Federal, sob essas ou quaesquer outras a 1le

·gações. O Governo do Sr. Antonio lVIoniz estava prestes a findJ.r ~ a 

opposição, durante esses quatro annos, uma só vez não se aperce.bera 

ce que a f órm :1. republicana federativa dese rtara do E stado. Assumi 

·o governo. Os adversa rios da. situa~ão local , nas repetidas conf~rencias 
fj1J~ co!nmigo tiveram, jámais me falhram de interv~nção nem me 
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apontaram factos que a autorizassem com fundamento no n . 2 dq 

art. 6.0 ; limitavam-se a dizer-me, em termos vagos e com evidente exa- . 

gero - do qual era p rova a incontinencia de linguagem da sua irnpr·en· 
sa, levada aos maiores excessos - que no Estado não havia garantias 

para os opposicion istas, cujos dir·eitos eram deSconhecidos, cujas liber• 

cbdes erarn vilipendiadas. 
Foi só depois da elei~;ão de governador que se começou a fallar 

em intervenção. Foi, portanto, o pleito que occasionou a subversão da 

crdem republicana federativa no Estado. 

E como a occasionou '? 
Impedindo o governo o exerclCIO do direito de v oro, oppondo-se . 

p:,]a fraude e pela violencia a que o povo escolhesse liv remente o seu 

governador e introdezindo assim na organização politic :t do Estado, 
contra a natureza do regimen republicano, um pader executivo sem 

m-igem na vontade popular. Sirva de exemplo a eleição da ·capital, 

onde a opposição dispõe de elementos muito superiores aos do govenio 

e {·ste se desmandou em violencias inqualificaveis. 

Era esta a linguagem da opposição. 
:Mas onde a prova desses factos'? Sim, porque o Governo da U rí'ião 

não póde intervir num Estado, sob o fundamento de se achar ahi sub

vertida a fórma republicana federativa sem se a.poiar em factos con
cretos e comprovados . "Essas intervenções, diz Ruy Barbosa, para se 

autorizarem, teem de exhibir os títulos constitucionaes em que se 

apoiem" . 

Não basta que a opposição se proclame victima, vaga e indetermi
nadame nte, de fraudes e violencias; do contrario, a intervenção ficaria 

:í me rcê dos seus caprichos. E' indispensavel que aponte os factos, 

<C{ Ue os particularise e os prove pera·nte o poder interventor, o qual, 
neste caso, como diz ainda aquelle illustr·e Senador, "é o juiz das cir

cumstancias pelas quaes se determina a opportunidade e a competencia 

na interposição da sua autoridade". 

Ora, esses factos nunca m'os individualizaram ; essas provas nunca 

m'as forneceram. Quando eu as pedia, invocavam os opposicionistas a 

sua palavra honrada, como si o Govenw pudesse fundar nessa palavra, 

embora muito respeitavel, mas por outros contestada, o D-ecreto de in
tervenção. 

O Commandante da Região, pessôa inteiramente extranha á poli-
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tíca do Estado e cuja integridade é de todos conhecida, dizia o seguinte, 
em telegramma dirigido ao Ivlinistro da Guerra, sobre a eleição da Ca

pit~d: 

·'Bahia, 30 de Dezembro de 19 19. - Communico-vos qu t: 
a eleição de governador nesta ciciade correu sem perturbação 
da ordem gera l e em jJlena liber~ade , havendo comtudo á 
tarde e á noite alguns ti r os nas ruas, dados a esmo e pa ra 
o a r, por indivíduos desclassificados de ambos os partidos .. " 

Os professores das Faculdades Superiores do Estado, cidadãos da 
mús alta respeitabilidade, teieg raphavam-me logo após a eleição: 

::r" 

Bahia, 29 de Dezembro de 1919. - Pedimos permissão 
para levar ao conhecimento de V . Ex., como hahianos e sob 
nossa responsabilidade pessoal, que a eleição hoje realizáda 
nesta capital, para governador do Estado, dando grande maio

ria ao Dr. Seabra, correu em ordem, em j;lena calma, mantida 

a liberdade nas urnas e o resj;eito ao diTeito de cada eleitor. 

Foram attenclidos os reclamantes não incluiclos nas l istas de 
chamada. N ess~ sentido foram as ordens do Exmo. Sr. Go
vernador, que tem evitado qualquer perturbação da ordem ... 
Houve um incidente no collegio eleitoral do districto de Na
zareth, que cessou após o comparecimento do Chefe de Pol icia . 
Respeitosas saudações. Antonio Carnezro da Rocha, Directo r 
da Faculdade de Direito; Salv ador Nlattos S ouza, lente da 
Faculdade de Direito; Dr. Freire de Carvcdho Filh o, Profes
sor da Faculdade de Medicina; Dr. A. Baptista dos Anfos, 

P rofesso r da Faculdade de Medicina; D r. Alexandre Cer

queira, Professo r da Faculdade de Medicina; Dr . !1'1enanclro 

M eirelles Filho, P rofesso r da Faculdade de Medicina." 

Representantes da imprensa desta Capital, para a.lli enviados com 
c fim especial de testemunharem as peripecias do pleito, t ransmitti::lm
me a seu turno as seguintes informa(;ões : 

"Bahi~!, 31 de Dezembro de 1919. - Cump ro o patriotico 
dever ·de levar ao conhecimento de V. Ex . , com toda a im-
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parcialidade e como representante da imprensa carioca, que 

o p leito para governado r do Estado contzt na melhor onleu't, 
íurcendo inteira Liberdade de vaio. O Governador do Es~ado 

garantiu a ordem. Só depois d~t apui·ação, houve exaltação 

de alguns partidarios no largo do Theatro, oem graves con

sequenCJas. 

Respeitosas saudações. - Rozendo de Almeida." 

"Bahia, 31 de Dezembro de 1919. - Os jornaes abaixo, 
da imprensa carioca, com represen tantes especiaes na Bahia, 

affirmam a V. Ex., com o seu testemunho, que a eleição para . 

governador do Estado correu animada e na melhor ordem. 
Entretanto, depois de apurada a eleição, ao entardecer, de
ram-se incidentes entre grupos diversos, result:m do num del

les a morte de um guarda civil em um dos d istrictos suburba

nos . Continuam os jornaes da opposição a circular livrernente 

e com a mesma incontinencía de linguagem. A cidade man
tem-se na melhor ordem e o governo pustigiado pelas autori

dades constituídas e jJela opinião publica. - Rio J oma!, Ga
zeta de Noticias, A Razão, O Paiz, A R ua, A Tribuna, O 
Jornal , A Noticia, A Actualidade, O A . B. C., A Niundial." 

P elas noticias aqui publicadas e · :Hé hoje não contestadas, funccio

l J:l t ilm na capital todas as secções urbanas e subu7bana!'. Perturbação 

da ordem só houve no distrícto de N aza reth; deduzida a votação deste 
dütricta, a maioria seria ainda do candidato governista. IVIesmo não 

computando sinão as eleir;ões wjos boletins f oram assignados pela op
/J ,?sição, ainda assim o candidato da situação ap resenta uma superiori

dAd e de 20 % em rel ação ao seu competidor : 3. 397 por 2 . 614 votos . 
Eis ahi o valor real das arguições formuladas contr:l a eleição da 

c:!pital. 
Quanto ás dtições do interioo:-, informaram-me os opposícíonistas 

']lle seu candidato possuía declara.ções de ínnumeros eleitores, acompa
nhadils dos respectivos títulos, provando a f alsidade daquellas eleições. 

N une a me fizeram ver essas declarações nem t:sses ti tu los . 

Ao Presidente da Republica0 po rtanto, não fo·i presente nenhuma 

prova de que o governo do Estado tclhera ao povo o direito de voto 
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e declarava eleito quem fora de facto repellido pela vontade popular . 

Ao Governo Federal trazia-se apenas a affirmação pura e simples de 

que o eleito fora o candidato opposicionis ta. 

Imagine-se o qm seria a autonomia dos Estados e com ella todo 

o apparelho federativo, si o Governo da U nião tivesse o arbítrio de 
considerar violada a fórma 1:epublicana ·em um Estado e nelle intervir 

sob a egide do art. 6.0
, n. 2, da Constituição, sempre que o candidato 

ela opposição allcgasse que fora elle e não o seu competidor o victorioso 
nas urnas! 

O Estado, diziam-me ainda, por effcito do movimento armado que 

dli rebentou, tornou-se presa da anarchia, e a anarchia é a negação de 
todas as fórmas de governo; não ha, pois, mais fórm:i republicana fe

derativa na Bahia. João Barba lho ensina que "si a ordem constitucio

nal está de tal modo compromettida que o Estado se vê absolutamente 
.rem governo, campeando a anarchia, sem ter sido reclamada a interven

ção federal, a União não ha de assistir queda e impassível á aniquilação 

ciesse Estado; e o caso, desde que nZio lza ahi góverno, nem autoridade 
legitima, nem ordem, nem lei, é o do art. 6.", n . 2." 

Mas um simples f acto mostrava que não era esta, como se preteri

dia, a situação do Estado; UJna simples observação tornava evidente 
que a Bahia não estava "absolutamente st'm governo, seni autoridade, 

;;c·m ordem e sem lei", e é que os tres poderes constitucionaes, legal

mente organizados, continuavam a funccionar. 

Contra esta observação encheram-se columnas e columnas dos jor
naes para demonstrar esta coisa tão sabida: que o que caracterizava a 

fórma republicana não é só a existencia dos tres poderes constitucionaes, 
pois estes são communs a outras fórmas de governo. 

Mas ninguem affirmou o contrario. De minha parte, o que eu 
disse no telegramma dirigido ao Presidente do Superior Tribunal da 

Eahia foi que em um Estado (de uma republica f ederativa) onde exis
tem os tres poderes constitucionaes LEGALMENTE organizados e em fun -_ 
cção, é \!In contrasenso dizer que não exis te a fórma republicana fe
denitioa. 

Allega v a-se que a fónna republicana federativa desapparecera dq 
Ralzia; por isto mesmo é cjue se pedia a intervenção do Governo Fe

deral para restabelecei-a. Mas a Bahia é um Estado do Bras il; o Brasil 

é u ma republica f ederativa. Ora, si os podere a constituc ionaes da Ba7 
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hia <:stão legaLmente organizados e em funcção, é evidente que estão 
organizados e funccionam de accôrdo com 01. Constituição do Estado 
federado, que, por sua vez, terá sido votada de harmonia com a Con
stituição da R e pubLica (art. 63) . Isto significa que aquelles poderes 
tstão organizados e funccionam nos moldes repubLicanos federatwos, 
e dizer que não ha forma republicana federativa em u1n Estado con
stituído em moldes republicanos federativos, é affirmai· simplesmente 
um dispauterio . 

O que caracteriza a fórma republicana fed<:rativa, diz-se, é o facto 
de procederem do voto popular os poderes legislativo e executivo. Mas 
si na Bahia, que ninguem contesta ser um Estado republicano, regido 
por uma Constituição republicana e pertencente a uma nação republi
cana, eu digo que os poderes legislativo e executivo estão legalmente 
organizados, ipso facto tenho dito que estes poderes estão constituídos 
de conformidade com a lei republicana e, portanto, emanaram da elei
ção popular. 

E.i:; aqui, tal qual foi escripto e expedido, o texto do telegramwa 
qu<- tnv1e1 ao Presidente do' Superior 1"ribunal d-a B~hia: 

"Como V. Ex. sabe, os casos de interv<:nção do Governo 
Federal em negocios peculiare~ aos Estados estão enumerados 
no art. 6.0 da Constituzção. Excluída a hypothese da invasão, 
qut _evidentemente não occ:orre, só nas tres outras hypothese~ 
poderia o Géiverno Federal, em vista dos acontecimentos que 
ahi se desenrolam, intervir nesse Estado. Mas, quanto ao caso 
do n. 2 (manutenção da fórma republicana federativa) á 
parte as questões doutrinarias que se teern suscitado, quer em 
relação ao orgão do governo, a quem compete autorizar a in
tervenção, quer no tocante aos requisitos que caracterizam a 
fórma republicana federativa, é fóra de duvida que se nâo 
póde considerar subvertida essa forma em um Estado onde 
existem LEGALMENTE organizados e em funcção os tres poàe
res constitucionaes - o legislativo, o executivo e o judiciario." 

Como se vê, o telegramma refere-se ao Governo Federal do Bra. 
sil, aos Estados do Brasil, á Constituição do Brasil, á interv<:nção na 
Bahia, que é um Est::~do d<? Brasil . Ora, todo o mundo sabe que () 
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Ür:-J.s!l é republiw federativa. Logo, todo o mundo conclue que, si un\ 
f~stado f ederado da Republica Federcetiva de Brasil tem os seus peclcr 
; es constituidos legalmente, é que estes poderes estão organizados dt: 
l1a rmonia com a lei da fórma republicana jede1·ativa, e, portanto, razãú 
tinha o telegramma em dizer que nesse Estado tal fórma r,ão se podia 
considerar subvertida. 

Os argumentos com que se pretendia que o Governo Federal inter· 
viesse no Estado da Bahia, de accôrdo com o n. 2 do art . 6.0

, da 
Constituição, não eram de molde, acabamos de vel-o, que autorizasse 
tssa medida. Eu não podia apoiar-me em f undamentos dessa ordem . 
O meu acto deixaria então de ser uma defesa da fórma republicana fe
-lerativa para constituir justamente uma violação dessa fórma de Go
verno. 

" 0 que iria directa e violentamente de encontro á ga
rantia da fórnza republicana federativa que a nossa Consti
tuição pretende assegurar, ensina Ruy Barbosa, é a hyper
trophia dos poderes da União pelo opportunismo das conce.s
sões successivas á sua tendencia ·absorvente, mediante as quats 
se imagina converter o Governo Federal em mterventor con
tinuo na vida constitucional dos Estados, a pretexto de sanear 
os males que nos governos estttduaes se produzem. Não se 
concilia nem com o caracter nem com a Constituição do regi· 
men esse papel, attribuido ao Congresso Nacional e ao P1·t· 
sidente da Republica, de reparadoTes geraes dos enos e dts• 
vios occurrmtes na Rdministração dos Estados. 

"Na administração nacional não são menos graves e~ se~ 

desmandos e enormida·des. Sobrecarregai-a com a missão de 
tutelar a gerencia dos interesses dos Estados, seria apenas 
transferir dos governos destes para a autoridade. já immensa. 
daquella, a facilidade nos abusos . Si, porém, o que se quer 
é que mudemos de systema político, façamol-o então leal e 
abertamente, reformando a Constituição actual, para substituir 
a Federação, com o uu principio essencial da autonomia dç;s 
Estados, pela centralizaçã!O aidmirii s'tlrativa. Ma.s emqu:mto 
não chegarmos, por esse modo regular, transform ados os mal
ele s rF.publicanos, á fórma unitaria centralizada, e mantiver· 
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mos Estados autonomos na adopção e execução das suas leis 
constitucionae.s, não podemos converter o Governo da União , 
em instancia revisora dos actos dos poderes estaduaes no exer• 
cicio de suas naturaes attribuições. 

"Não é f orjando theorias accommodaticias pam cada em· 
baraço constituciona:l que havemos de consolidar a situação do 
nosso difficilimo regimen. Não é desnaturando-o, sem o refor
mar, que o havemos de escoimar dos seus defeitos ." 

Pretendeu-se tambem que o Governo da União interviesse na Bahia 
para assegurar a execução da lei federal que alli estava sendo violada. 

Essa lei era a Constituição, na parte em que define os direitos e 
liberdades dos cidadãos. M as quaes os factos'? Ninguem m'os disse . 
A~ allegações não eram por fórma alguma comprovadas._ 

Foi-me attribuida a affirmação de -que 11 o art. 6.0, n. 4, só auto· 
rlza a intervenção para assegurar :1 execução das sentenças" e não tam· 
bem das leis. federaes . Não é exacto . O que eu disse é que, si a lei 
violada na Bahia era a que define e protege os direitos individuaes, 
tomo se affirmava, a intervenção devia ser pedida ao Feder Judiciario 
e não ao Executivo . 

Eis aqui a confirmação no telegramma que passei ao Presidente do 
Superior Tribunal: 

"Pelo que diz respeito ao caso n. 4 (execução de leis e 
sentenças federaes) si as leis ahi desrespeitadas são, como u 
allega, as que garantem os direitos e liberdades do cidadão, 
a intervenção compete ao Poder Judiciario, que é aquelle a 
quem a Constituição confiou a protecção desses dir·eitos e Jj. 
herdades, e, portanto, a execução coerciva de taes leis, cum· 
prindo apenas ao Poder Executivo assegurar pela força, st 
fôr necessario, o cumprimento das sentenças respectivas." 

Não ha duvida que o Executivo póde intervir no Estado pàrá 
assegurar a execução de leis federaeg. Si, por exemplo, o Estado se 
oppõe á applicação no seu territorio de uma lei de impostos votada pelo 



Congresso N acionai, o Presidente da Republica deve intervir para fa
:ul-a cumprir. Do mesmo modo, si o Estado vota uma Constituição con

traria á da União. 
Mas, tratando-se de um direito individual offendido, não é o 

Executivo e sim o Judiciario que deve ir em seu soccorre;. Si a autori

ibde local prende um eleitor adversario para evitar que elle vote, não 
ha de ser o Presidente da Republica que lhe abra as portas da cadeia 
para pôl-o em liberdade. Certamente só o poderá fazer em cumpri
mento de uma sentença judicial. T enta-se contra a vida do adversario, 
ataca-se-lhe a propriedade; tolhe-se o commercio, amord«ça.se a impren. 
~a. . . A · lei indica o caminho a seguir: o appello aos tribunaes, em 
alguns casos aos tribunaes federaes, directamente ou por via de recurso, 
para restabelecimento do direito e punição dos criminoS(JS. 

Forçar o Presidente da Republica a intervir nestes casos será muitas 
vezes ·converter o principio constitucional da autonomia dos Estados em 
uma coisa inconsistente e ridícula. Um inspector de quarteirão prende 
3em culpa formada um opposicionista, violando assim um preceito ex
presso da Carta Constitucional. Qual o remedio para esse attentado? 
t) remedio é simples. O Governo F ederal, obrigado a fazer observar a 

Constituição, "a lei das leis, a lei magna, a lei maxima, a lei funda· 
mental da Nação", intervirá no Estado, por meio de um interventor, 
que "juntando nas suas mãc1s aos poderes da administração central os 
da administração estadual necessarios ao desempenho da sua missão ex
traordinaria e á gravidade extraordinaria das suas responsabliida·des", 
deponha o governador que não soube ou não quiz punir o inspector cri-

. I mmoso . ... 

Felizmente a Nação Brasileira sabe que não é isto o que dispõe a 
sua Carta Política. 

Decretada a intervenção, o G.overno fez seguir immediatamente 
para o E stado da Bahia as forças necessarias ao res tabelecimento da 
ordem . De como se effectuou essa mobilização, guarda o paiz grata 
lembrança: não obstante todos os meios, qual mais impatriotico, com que 
o desvairamento partidario procurou arrastar o Exercito á desobcdiencia 
e á indisciplina, os batalhões designados aprestaram-se em curtíssimo 
espaço de tempo, e daqui, do Rio Grande do Sul, de Minas, de Alagôas. 
emba·rcaram em horas, entoando hymnos e dando aos seus máus conse
lheiros um bello exemplo de hon ra e de civismo . 
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O Governo Federal, "dado o seu natural constrangimento em em· 
pregar forças brasileiras contra cidadãos brasileiros", pedira aos diri
gentes da. opposição bahiana que aconselhassem os seus amigos a depô
n:m as armas, e prestassem, assim, "mais um serviço á Republica, con
correndo para evitar uma luta fratricida, em que ella seria a primeira e 

a mais profundamente attingida". 
Este appello não foi attendido. Apesar disto, as recommendações 

do Governo ao Commandante da Região foram, como vimos, as mais 
infiistentes no sentido de não recorrer á força sinão depois de esgotados 
todos os meios suasorios, de regu lar-se sempre pela mais rigorosa im
parcialidade e justiça, e não esquecer que eram compatriotas os que ia 
ter . diante de si. A estes propositos de conciliação e de paz corresponde
:am a principio os opposicionistas da Bahia incitando os seus amigos, 
em manifestos, telegrammas e artigos de jornaes, a resistir ás forças 
ci: União, emquanto parte de sua imprensa, allucinada e delirante, in
vestia contra o Chefe da Nação em insultos ignobeis, sem lhe respeitar 
oi quer os mais íntimos recessos de sua vida privada. 

Fdi21mente, tambem a esses lamentaveis incitamentos não deu ou
vidos o patriotismo dos sertanejos bahianos, que logo annuiram ás pro
postas de paz do Commandante da Região. Negociaram-se accôrdos. 
Dei ordem para que nenhum se concluísse sem a livre acquiescencia do 
Governo do Estado, a cuja autoritade mais de perto interessavam. Os 
animas em seguida serenaram. Os sombrios prognosticas de carnificinas 
horríveis e Canudos multiplicados não se realizaram; e, graças aos es
Úõrços e habilidade do general, e ás disposições conciliatorias daquelles 
sertanejos, que, parece, não se haviam revoltado por causa da eleição, 
como se dizia, tanto que se declararam todos promptos a acatar a auto
ndade do novo governador, o restabelecimento da ordem operou-se no 

E~tado sem que as forças federaes houvessem tido necessidade de re
correr uma só vez ao emprego das armas. 

Um mez depois da intervenção, a 24 de Março, o Generál Cardoso 
de Aguiar eommunícava ao Governo a inteira pacificação da Jhhia. 

· '! 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 1921 

O Sr. MeteHo Junior: - Sr. Presidente, peço penmssao 
para enviar á lVIesa urna representação dirigida ao Congresso Nacional 
pelo illustre Sr. :rviarechal Thaumaturgo de Azevedo, Presidente do 
Estado do Amazonas, pedindo ao mesmo tempo a V. Ex. que a faça 
publicar no Diario Official, juntamente com os documentos que a acom
panham. 

A representação do Sr. :Marechal Thaumaturgo de Azevedo é de 
-ordem política, o que parece um contrasenso, no meio dos soffrimentos 

que afflig~m o grande Estado do norte. A Camara, entretanto, me re
levará perturbar-lhe a harmonia em que vive, com este grito de angustia 
do Estado do extremo norte. 

Porque a verdade é que a gr:mde crise que soffrem as nossas re
giões fronteiras do norte provêm de uma situação politica anornala, 
para cuja normalisação a União não tem empregado esfo rço . 

Veremos si com esta representação, os poderes feder:1.es despertam 
um pouco de seu leth:ugo e fazem em beneficio do AmaZC\llas alguma 
cousa util. 

Porque afinal, Sr. Presidente, o Amazonas tambem é o Brasil. 
(Muito bem; muito bem.) 

DOCUMENTOS 1\ QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO METELLO JUNIOR 

Exmoll. Srs. representantea- da Nação - Desde 1917 tenho tido 
a horira de d1rigir ao Congresso N acionai -petições solicita.,. do uma pro-
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videncia constitucional, que termine de vez a situação anarchica do 
Estado do Amazonas, oriunda da coexistencia de duas Constituições, 
de dous poderes legislativos e de dous Governadores. 

Este facto, unico em paiz regido por Constituição àemocratica, já 
foi profligado pelo Supremo Tribunal Federal em are;;tos successivos, 
desde 1913, sentenciando invariavelmente que: 

"a Constituição do Amazonas, de 21 de Março de 1910, é a 
nnica legal, não prevalecendo, por ser juridicamente nulla e 
insubsistente, nenhuma, a reforma tumultuaria da qual resul
tou a Constituição de 20 de Outubro de 1913." 

Os accórdãos ns. 3.347, 3.348, 3.403 e 3.452, todos de 1913: 
4.104, de 18 de Outubro ; 4.136 e 4.162, de 9 e 30 de Dezembro de 
J 916; decretam: 

"Não haver no Amazonas duplicata de Constituição, por
que · a legitima Constituição do E stado é a de 1910, sendo 
nulla, por tumultuaria, a reforma de 1913, e que, nestes ter
mos, tambem não póde haver duplicata de Congresso nem de 
Governadores, porquanto só tem origem legitima o Legisla
tivo e Executivo estaduaes eleitos de accôrdo com a Consti
tuição de 1910." 

As petições de lzabeas-corpus que deram 1ogar a esses arestos foram 
acompanhadas de numerosos documentos que levaram ~to esclarecido 
espírito dos Srs. l\iinistros a veracidade do caso debatido. 

Da discussão havida, ao ser lavrado um desses accórdãos, o pre
claro relator, Sr. Ministro Guimarães Na tal disse: 

" Si o Governo Federal houvesse compellido a situação 
amazonense a obedecer a ordem constituciona:l, não se teri a 
chegado á situação em que se acha aquelle Estado do ::Zorte . 

Ter-se-hia evitado a anarchia em que se debate o Ama· 

zonas." 
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Mas, não foi só o Supremo Tribunal Federal que discutiu essa 

inconstitucionalidade que vem deturpar o regimen republicano, incutin
do no povo a noção da sua fallencia, pela ausencia de uma solução legal 

dos altos poderes da Republica. 
O Congresso N acionai tambem já a profligou quando, concedendo 

amnistia aos que se viram envolvidos nos acontecimentos revoluciona
rios de l de Janeiro de 1917, já conhecidos, justificou a revolta dos 
espoliados contra os oppressores mantidos pela força publica. Assim, 
resolveu elle tacitamente o ca·so, concedendo amnistia em vista das se
guintes considerações formuladas em parecer da Commissão de Consti
tuição e Justiça da Camara dos Srs. Deputados: 

-~- --' ··-;: ::• ! • 'I -:.·-~ --·--

" os casos de ordem judiciaria que induziram por succes
sivos accórdãos do Supremo Tribunal Federal, os indiciados 
á convicção baseada de que eram os legítimos representantes 
e governadores, elles proprios e não os que os reprimiram 
em nome da legalidade, pois o Supremo Tribunal a 10 de 
Dezembro de 1916, uma quinzena antes dos successos citados, 
os reconhecera como taes reaffirmando anteriores julgados que 
repelliam como tumultuaria o acto da reforma constitucional 
de 1913, e como unicamente legítimos os poderes exercidos 
pelos indiciados de accôrdo com a Constituição de 191 O." 

O Superior Tribunal de Justiça do Amazonas igualmente solicitou 
do Governo Federal, por mais de uma vez, a sua intervenção, no sen
tido de salvar o Escado da anarchia constitucional, financeira e eco
nomica, levando a popu 1 ação ao desespero pela miseria em que se ach:1. 
Esse mesmo Tribunal deixou de funccionar durante um mez, aguar
dando a solução do Governo da União, ficando assim subvertida a fôr
ma republicana federativa no Estado, pela auscncia de um dos tres 
poderes constitucionaes ; caso em que é necessaria a intervenção. 

Mas o Poder Executivo não só desattendera ao Juiz Federal do 
Amazonas, quando anteriormente requisitára' do Presidente da Repu
blica a Força Federal pará, mante r a execução elos accórdãos do Su
prem0 Tribunal Federal, como nunca attendeu ás reiteradas solicitações 
do Tribunal de Justiça Amazonense aos reclamos da imprensa refle

ctindo os da população soffredora. 
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Dahi a reproducção dos mesmos males, que se accumularam dia

riamente occasionando a desgraça do Amazonas o 
Para evitai-os, o dever me impõe que volte ao Congresso N acionai, 

como ultimo recurso constitucional que se me depara, para combater 
essa anomalia de se manterem em um Estado da Confederação duas 
constituições, dous Congressos e dous governadores: uns legaes, reco
nhecidos validos pe1o Supremo Tribunal Federal e o proprio Congresso 
N acionai, e outros illegitimos, porém, garantidos de facto pela força 
publica nas suas illegitimas funcções; fazendo perdurar o contraste de 
continuar valida até 1930 urna Con stituição, que não é executada, com 
Poder Legislativo (Senado e C amara) em pleno exerci cio de funcções 
reconhecidas legitimas, mas que não é acatada, com grave offensa á 
Constituição Federal e á soberania do povo, pela existencia de uma 
outra Constituição e de uma assembléa nullas de pleno direito o 

Innumeras vezes tenho declarado pela imprensa nunca haver so
licitado o cargo de Governador do Amazonas o Já o fui, e, si de ·novo 
eleito e proclamado em dous períodos constitucionaes, deve-o á exponta
nea deliberação do partido pclitico que desde longos annos se vem 
batendo pela moralidade do regimen, como aD eleitoradn independente 
que me tem honrado com os seus suffragios o 

Em 1916, eleito e reconhecido pelo Congresso dos Representantes 
do Estado, e em 1 de Janeiro de 1917, empossado o Vice-Governador, 
em minha ausencia, não pude assumir pessoalmente o .excrcicio por mo
tivo de grave enfermidade o Nem me era possivel faze l-o, si lá estivesse, 
á vista da intromi~são da força federal em garantir ,) Governador 
tle facto, que não fôra eleito, mas reconhecido por uma a.;sembléa nulbo 

Essa eleição fôra exclusivamente pela Constituição de 1910, tanta.s 
vezes reconhecida unica valida: de nada servindo as sentenças do Su
premo Tribunal Federal em os differentes accórdãos citados o 

Em 1920, embora o .mesmo partido tivesse insistido em apresentar 
meu nome ao pleito de 14 de Julho, a minha candidatura tornou-se 
popular, porque o povo de. Manáos, certo da acquiescencia do eleitoTado 
de todo o Estado, tomou a si os desejos do partido, promovendo por 
iodos os meios légitinios a propa'gial\da dessa 6an.d.fdat'Ura o . .. .. , ...... 



Si em 19lú a população manáuense me recebera com as maiores 

manifestações de sympathia e apreço, como -verão os :Srs. representam~::s 

da 1'1-ação nas photog1aplüas jü;ltas de ns. 1 a 99 em 1~20, quatro 

annos depois, não só por occas1ão do meu primeiro d~~embarque em 
lVIanáos a 27 de _M aio, corno durante a minha permanencia de quatro 

mezes no Estado, c o m<:u embarque de regresso ao füo, em 17 de 
Setembro, outras photographias de ns. lO a 20 confirma;n a sinceridade 
dessa população, que não arrependera de confiar-me a defesa dos seus 
direitos. 

E sabendo, préviamente, que a alinha eleição e o reconhecimento, 
como a posse, não seriam homologadas pela situação estadual: para 
evitar o pretexto de não haver concorrido ao pleito pela Constituição 
de 1913, embora considerando-a illegal, ás mesas por ella organizadas 
tambcm concorri, no mesmo dia em que se feúu o pleito, de conformi
dade com a outra Constituição verdadeira. 

Pela Constituição de 1910 o pleito de 14 de Julho de 1920 correu 
iivremente, sem contestação, tendo sido eu eleito e proclamado Gover
nador com 3. 095 votos, e o Capitão Tenente Olavo Machado, Vice
Governador, com 2. 835 votos. 

Para provar a existencia legal e a continuidade do Congresso que 
apurou essa eleição pela referida Constituição, estão publ.icados os do
cumentos . submettidos a0 Supremo Tribunal Federal, de 1913 a 1917; 
e desta data ;~té 1920 os que junto agora: 

DOCUMENTO "K. 

a) recibos dos predios em q tre funcci o;1am Senado c Ca
mara; 

b) actas das sessões de abertura e encerramento do Con
gresso, annualmente, de 1917 a 1920, sendo que não houve a 
de encerramento normal em 1920, por continuaJ o Congresso 
em sessão permanente até 31 d'~ l'vhrço deste ~· r;_no; 

c) actas da apuração do ultimo rerr;o doa Senadores e 
Deputados garantidos pelos diversos :u: :: 6 rdáo~ d.J Supremo 
Tribunal Federal; 

d) dous quadros demonst rativos do re~ub·.do d~ eleição 
de Governador e Vi c('··G overn;J dor; 
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e) officio da lVlesa do Congresso enviando-me cop1a da 
acta geral da apuração da eleição, contendo os respectivos re
latorios de duas Commissões sorteadas, parecer da Mesa do 
Congresso e proclarnação feita no dia 5 de Setembro, com 
assistencia de avultado numero de pessoas de todas .as classes 
sociaes, dentre as quaes 264 subscreveram es·sa acta, após ·as 
assignaturas dos Congressistas presentes; sendo as firmas de 
todas devidamente reconhecidas por tabellião publico; 

f) vinte e dous boletins das 22 secções da capital e màis 
45 actas dos municípios do interior. 

No mesmo dia 5 de Setembro se fez o simulacro de reconhecimento 
do Desembargador Cesar do Rego Monteiro . 

Para evitar a repulsa do povo a e.sse acto triste, á requisição do 
Governo Estadual interveiu ostensivamente a força federal, collocando 
~entinella á porta elo edifício da assembléa e soldaãos, enbalados, fe
chando as duas ruas em que elle se acha . Foi assim impedido o tran
sito, só entrando no mesmo edifício alguns amigos do Governo mediante 
cartões especiaes; sende prohibido o ingresso até :;.os Deputados da op
posição! 

Diversas machinas photographicas foram apprehendidas pela po· 
licia, conseguindo apenas uma, furtivamente, photographar alguma·s 
praças que restavam no fim do dia. Junto essa photographia, n. 21 . 

O contraste entre as duas solemnidades é patente. No reconheci
mento do candidato do Governo não houve assistcncia popular. Foí 
uma sessão funebre. Entretanto no meu, realizado publicamente, as 
photographias ns. 22 e 23, da solernnidade da proclamação e assisten
cia popular mostram o grande numero de pessoas, dentro e fóra do edi
fício, indo o povo depois desse · acto cumprimentar-me em minha resi
dencia. 

Pela Constituição de .1913, tendo eu concorrido tambem á eleição, 
na mesma data, -obtive na Capital a maioria de votos, 745, pelas de
clarações de eleitores acompanhados dos respectivos títulos . 

A minha victoria foi completa, sem suborno, sem compressão e sem 
promessas; contando só com os votos dos eleitores independentes. 
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Nos municípios do in teri or o escandalo da fal sificação de actas 
ú cou constatado com o meu protesto acomp anhado de 17 documentos 
apresentados á assembléa que reconheceu o desembargador Rego Mon
teiro, notando-se que a acta do reconhecimento fôra feita de vespera 
por um secretario e reformada no dia subsequente ao do reconhecimento 
por outro, ad-hoc, por não te r comparecido aquelle, depois de assignada 
a acta . 

E m algumas localidades as actas foram lavradas de vespera, como 
em P arintins, com numeros phanta.sticos e divergentes para os candi

datos . 
Em outra:s, não houve eleição, mas foram apresentadas actas fal

sificadas, com resultados contradictorios. 

Em diversas, onde tive grande maioria, como em Teffé, recebendo 
<' 5 respectivos bolet ins e declaração de votos, essas votações foram trans
feridas para outros candidatos, forjando-se para tal fim novas actas 
n::t Capital, c, em ·algumas, onde igualmente tive grande maioria, não 
podendo elles fabricar novas actas, recorreram a supprimir o resultado 
que eu obtivera; nada consignando para mim nem par:. outms como 
.~m Rio B ranco, onde aliás a eleição correu livremente, dando-me maio
ria, sendo expedidas as respectivas actas e declarações de eleitores com 
ú S seus titulos. 

Ptlo pro testo :ipresentado á assem bléa ·no di a do reconhecimento, 
e o quadro annexo ( does. ns. 2 e 3 ), expressão da verd;; de, sendo di
versa a votação da apurada pela assernbléa, al iás divergindo esta das 
c~J e foram publicadas no D iario Official e na A I m.pTensa, orgão do 
Governo, tambem differentes, vê-se que a real votação foi a seguinte: 

Thaumaturgo de Azevedo. . . . . . . . . .. . .. . . ....... . . . .. . . 
Rego Monteiro. . . . . .. . .. ....... ... ... . .. . . ... .. . . . .. . 

Votos 

1.423 . 
1.331 

Foi o unico candidato que percorreu os municípios do Baixo Ama
zonas e Baixo Solimões e que conhece todo o Estado, r~cebendo accla
mações dos habitante!. e ouvindo a repulsa a candidatos desconhecidos, 
como se vê da descripção· da respectiva v1agem, em di,~rsos numeras 
do A ma.tonas (documento n . 4) . 



0 povo do Amazonas está convencido de que fui o deito. A minha 
candidatura passou a ser popular. A prova está na recepção, ao chegar 
a .Manáos, por mais de 30 mil pessoas; nos meetings, aos sabbados, 
assistidos sempre por mais de cinco mil pessoas; nas dua~ grandes ma
ráfestações promovidas pela mulher amazonense em 13 de Julho e 4 
de Setembro, vesperas da eleição e do reconhecimento, :Jssistidas· por 
mais de 10 mil p.essoas; e por ultimo, a do meu embarque para esta 
Capital, na tarde de 17 de Setembro, onde a maioria da população le
vou-me a bordo; como tudo se vê das referidas photographias ns. lS 
a 20, já citadas. 

Em toda.s essas manifestações sempre mantive a ordem, recommen
dando calma aos meus amigos e evitando a revolução incessantemente 
desejada pela população. Autoridades federaes e estaduaes foram tes
temunhas. 

Partindo para o Amazonas a 5 de Dezembro, com o fim de tomar 
posse a 1 de Janeiro, perante o verdadeiro Congresso cios Represen
tantes do Estado, e no mesmo vapor tendo seguido o Desembargador 
Rego Monteiro, reconhecido pela assembléa considerada nulla, chegá
mos a Manáos a 25 daquelle mez. 

Durante a viagem, em todas as cidades e povoações do Baixo Ama
zonas, festivas manifestações me foram feitas de terra, salientanao-se 
a cidade de Itacoatiára, cuja população em grande parte veiu a bordo 
;;audar-me, transportando-se em cinco grandes lanchas a v3por; ao passo 
·]Ue só as autoridades do lagar, em numero de oito, conduzidas por uma 
canôa, vieram cumprimentar o Desembargador Rego lVIonteiro! 

Desde logo devia elle comprehender o repudio do povo á sua in· 
vestidura. 

E em Manáos o desastre foi completo. 
Os jornaes descreveram fielmente esse desembarquE (doc. n. 5). 
Saltando eu em primeiro loga.r, o povo em masE.a veiu receber-me, 

fechando-se o commercio. A alegiÍa em todos st: manifestava. Do cáes 
segui a pé :.tcompanhado de toda essa população <tté á minha rcsidencia. 
A photographia n. 24 comprova esta verdade. 

Logo após saltou o Desembargador . 



Candidato da. situação, devendo contar com numerosos funcciona
rios publicos, com a Policia e seus agentes e os curioso~ de o conhe
cerem, a photographia n. 25 mostra que foi recebido apenas por 58 pes
~oas, inclusive o grande numero ·de seus parentes e :úgumas autori
dades! 

Entretanto, este facto contristador não o demoveu do seu propo
sito de ser Governador, embora repellido pela opinião publica. E para 
segurar-se desde logo ao cargo, seguiu em um auto par a a residencia 
do Governador, onde se installou! 

No dia da posst, em l de Janeiro, ames da hora ~ununciada, per
;;.nte o Tribunal de Justiça apresentou-se, vindo escoltado de sua re
sidencia até ao Tribunal por força federal embalada, que fechava a~ 

ruas por onde tinha de passar o carro, e, cercado o edifício do Tri
bunal por grande força, foi impedida a approximação de qualquer pes
wa que não fosse amiga da situação e não tivesse um cartão especial 
de ingresso . Prohibiram a entrada até ao juiz fed::ral! Rapida foi 
essa posse, assistida por 53 pessoas, entre as quaes cinr.:o desembarga
dores, que lh'a deram, com ausencia de quatro, que não compareceram 
CQmo protesto :t essa posse nulla, por ter sido reformado, havia poucos 
dias antes, o regulamento do Tribunal , para reduzir o rwrnero de des
embargadores a esses cinco incondicionaes, entre m; quaes um parente t 

nm enfermo, conduzido á força. 

Logo após retirou-se para sua residencia, ainda acompanhado da 
força federal e sob o desprezo publico. Os documentos juntos, sob nu
mero seis, são officios e partes officiaes descrevendo a intromissão in
debita da força federal em garantir o reconhecimento a S de Setembro 
·1": essa posse manu militari á requisição dos Presidentes da assembléa 
t' do Tribunal, e ordem do Governo Federal para attendel-a. 

Na mesma occasião em que isso se verificava, a mil!ha posse se 
realizava no Palacio Municipal, cedido pelo Presidente cio Conselho. 
á vista de 9. 000 pessoas, que invadiram as suas dependencias e a praç?. 
em que se acha e alli se conservando durante o dia e a nllite. Concluída 
:: solemnidade, depois de lavrada a acta e assignada por Senadores e 
Deputados do Congresso, que me empossou, tambem a af.signaram, em 
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poucas horas, l. ·no pessoas, representantes de to.das as classes sociaes, 
mclusive dous desembargadores, que não compareceram ao Tribunal. 
A photographía n. 26 mostra essa apotheose da soberanioa popular. 

\ 
Ant~s e depois da minha posse quiz o povo impedi;: a do Desem-

bargador Rego Monteiro e sempre manifestou tão grave decisão. 
A niinha acção, porém, se fez sentir prohibindo aos meus amigo,s e 

ao povo que praticassem semelhante ~cto, não só pela ordem publica e 

compromisso moral, que havia tom;,tdo com o Sr. Presidente da Repu
blica de não crear-lhe uma situação desagradavel, como porque o Pa-
1acio do Governo estando defendido por canhões e metralhadoras, o 
povo teria de ser victimado, como já o fôra em Janeiro de 1917, quan
do perderam a vida mais de 200 cidadãos. Com difficuldade pude -obter 
a resignação dos opprimidos, sendo testemunhas o Commandante da 

Força Federal, actualmente nesta Capital, e todas as autoridades, que 
ainda hoje declaram "só não ter assumido o Governo porque não o 

quiz". 
Assim que fui empossado, does. 7 e 8. (Acta da posse e Protesto 

ao Commandante do Batalhão Federal contra a posse de outro Gover
uador) . não só a Mesa do Congresso expediu telegramma ao Sr. Pre
f.idente da Republica communicando essa solemnidade, como tambem 
o fiz a elle, a diversas autoridades e á imprensa, recebendo respostas 
de representantes de consulados de nações amigas, de autoridades e de 
orgãos de publicidade. Acto continuo e em dias successivos fiz nomea
ções dos meus auxiliares e publiquei Decretos e Portarias, conforme o 
docum·ento n. 9, e até a rninha partida mantive a continuidade do Go
verno como ainda existe, exercido por meu substituto legal, o Presi
dente do Congresso, depois de ter este me concedido a l'<\>pectiva liçen
ça para ausentar-me do Estado (does. 1 O e 11) . 

Eis os telegrammas expedidos : 

"Manáos, 1 de Janeiro de 1921. - Pre-sidente -Repu
hlica. - Rio - Congresso Representantes presçn~a ;tutorida
des, rn.assa popular, emposs;ou cargo Govern2.dor :Marechal 
Thaum:Úurgo · Azeved~\ ~stando Paço _j\f unicipal, _ séde _ Gover-



no, lvlesa Congresso ptde V . Ex. mandar respeitar Consti! 
tuição valida Supremo Tribunal assegurando suas funcções 
perturbadas exercício illegal Rego Monteiro empossado Tri
bunal Justiça. 

Quatro Desemba.rgad.ores · Teconhecendo !llegalidade não 
compareceram . . - Benio Brasil, Presidente do Congresso." 

"Manáos, 1 de Janeiro de 1921. -- Presidente Republi
ca. · - Rio. - Honra communicar V. Ex. Ce;ngresso em
possou-me cargo Governador. Estou Paço Municipal séde Go
verno. Nomeei chefe, Commandante Policia, delegados, Secre
tario Geral, Inspector Thesouro, outros auxiliares. Saudações. 

· -·- Thaumaturgo de Azevedo." 

O Sr. Presidente da Republica, accusando o telegrarnma que lhe 
fôra dirigido pelo Desembargador Rego Monteiro, communicando a 
wa posse, fel-o de modo especial que outro homem, e não elle, o re· 
ceberia como desapreço a essa communicação; porquanto, sein tratal-o 
de Governador nem dirigir-lhe votos de felicidade no seu Governo, 
como é de pr:.~xe dizer-se, respondeu assim: 

N. 22. - Urgente. -'-- Palacio Cattete. - Rio, 2. 
Sr , Desembargador Rego Monteiro -- Manáos. --- Fico scien
te ha..er V. Ex., depois preenchidas todas formalidades con· 
stítucionaes, as~umido perante Superior Tribunal de Justiça 
o cargo dC Governador desse Estado p~ra o quatriennio hon
tetn iniciado. - E pita cio Pessôa." 

Quanto a mim, renovando o que já me havia dito em telegramm:i 
;mterior, confirmou-o nestes termos, fazendo eu considerações em outro 
que expedi, referindo-me a aquelle: 

11 N. 78 - Palacio Cattete - Rio, 2 - Marechal Thau· 
maturgo de Azevedo - Manáos. - Segundo ponde:-ei V. E :é. 

meu t~legramma 16 de Dezembro, poder competente para di
zer legitimidade Governador é Congresso Estado, unico Con· 
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grcsso com existencia real Amazonas e com qur.m poderes fe
deraes e locaes teem mantido relações, proclamou Governador 
Estado Dr. Rego Monteiro. 

Tal deliberação não está sujeita correcção, ou homologa
ção Governo Federal. Nada, pois, me cumpre fazer sinão 
ácatal-a. Saudações. - Epitacio Pessôa." 

1-./ão obstante a repulsa de S. Ex. á investidura ::mnunciada pel•) 
Desembargador Rego Monteiro, sendo obrigado a acceital-a, deu ordens 
ao Commandante do Batalhão, para garantil-o no cargo: e sendo pre
c:iso requisitar outro batalhão da guarnição do Pará para mantel-o; o 
que levou o Presidente <lo Congresso a dirigir a S. Ex. este R adio: 

"Congresso Representantes, sessão permanente, protesta 
providencias sustentar Rego Monteiro repudiado populaç:io, 
sendo necessario Exercito quatro annos, l\1aro:chal Thauma
turgo mantém ·dualidade Governo apoiado todas as classes. 
Solução pacifica intervenção, beneficio :Ãmaz;mas, Governo 
V. Ex. - Bento Brasil, Presidente." 

Por minha vez respondi a S. Ex. : 

"Posse H. ego nulla, cinco desembargadores. um compare
cendo forçado, outro concunhado, quatro :.msentes, minoria 
Tribunal. Ha dualidade Governo. Solução pacifica, legal, 
interventor Congresso N aciona! resolverá. População me im
pedirá deixar Palacio. Situação calma transfcrmará conflí
ctos, cumprido telegramma 78. Saudações. -- Th(mmaturgo 
de Azevedo ." 

Dada a dualidade de Governadores: ~m, ga rantic!0 pela sinceri
dade e o patriotismo de milhares de concidadãos, vendu-se o enthusias
mo de todas as classes sociaes; o outro, derrotado, impostD e falsamente 
reconhecido por uma assembléa nulla e por parte de um Tribunal os
tt>nsivamente partida rio; conduzido pot forçli publica, como um con
demnado á guilhotina; sem progrnmma de Governo; doente r srm 
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energia parà o trabalho de uma administração anarchizada e resoluÇões 
de graves problemas que entravam a vida do Estado; sujeito ás solici
tações e imposições de numerosos parentes, que já formam a maior olí
garchia da Republica; sendo notorio que o Governo é ostensivamente 
exercido pelo Secretario Geral, seu cunhado: tudo isso colloca-o em 

uma situação penosa que demanda a intervenção do Congresso N acionai. 

; ! , . . 

Entretanto, o Sr. Presidente, jurisconsulto que é, tanto reconhece 
a nullidade da reforma da Constituição, e, portanto, o nenhum valor 
da assemblé~ do Desembargador Rego Monteiro, que, respondendo ao 
ex-Deputado Antonio Nogueira, que o consultára sobre o assumpto c 
se referia ao importante parecer organizado pelo illustre Deputado Ve

rissimo de Mello, disse-lhe : 

" ser perfeitarnente defensavel o parecer do Depu-
tado Verissimo de Mello em todos os seus pontos, por haver 
abordado todas as faces d<1. questão; que a intervenção era 

uma medida moralizadora para o Amazonas ; mas a reforma 
da Constituição tendo sido feita em 1913 sobre ella passaram 
dous períodos de Governo no Estado, estabelecendo-se relações 
até de caracter internacional; e não tendo o Presidente da 
Republica solução de continuidade, dous antecessores seus con
sideraram a reforma legal, quando precisamente contra ella 
o Supremo Tribunal se ·havia pronunciado de modo a se jus
tificar a intervenção. Nestas condições, sem o auxilio do Con
gresso, cuja deliberação aguardava, como poderia pleiteal-a, 
apezar de reconhecer uma medida moralizadora'?" 

N estas condições, cabendo ao Chefe do Poder Executivo resolver, 
na ausencia do Congresso, esse caso de dualidade de Governador, bem 
poderia S. Ex. intervir no momento, reconhecendo a minha legitima 
autorid:Jde; ou nomeando um interventor que fosse restabelecer a or
dem constitucional no Estado: o que estaria ainda de accôrdo com sua 
opinião m.anifestada em a mensagem de 3 de Maio ultimo, quando trata 
da intervenção no E stado do Espirito Santo: 

"Meu modo de ·;.er nesta mate ria é que, verificada a dua
lidade de Governadores, a autoridade competente para inter-
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vir é o Poder Executivo e não o Congresso porque, · ertr tal hy• 
poth~se, nã'o existe na realidade subversão da fôrma· republi
cana feder~tiva: rio . Estado ha · de forçcisarrieríte haver · um 
Govern~d'or legitimo, seja ~m dos pretendentes (.'U um dos sub• : 
stitutos coristii:uciona~s; com e~se está ' a fór':!Íz. republicana 

. federativa; a . esse deve o Presidente· da República prestar às 
garantias necessarias. Assim, logo que em mh Estado occorra 
o caso de dualidade deve o Preside~te dectrtar a: intervenção; 
verificar, directainente ou por . meio de interventor, qual o G~ 
vernador legitimo e assegurar-lhe 'o exerci cio d,) cargo· . . ·. 

O Decreto Legislativo. n. 4. 083, d~ . 2Í _ele Julho; vein 
decidir a questão declarando valido . e leg~l o r~corihecÍment~ 
dos poderes do Sr. Nestor Gomes pela fórma p'>r que o fizera 
o Congresso .Legislativo local.. . 

Ainda para resguarda-r minha opinião pessoal peço venia 
para ob.servar que ess.a solução não _rne pa.r~ceu a_ JI!ais con
forme com a Constituição do E~tado. Em fac~ .. désta afigu
rava-se-~e que nem o Sr . . Nestor Gomt:s . fôp reconhecido 
regularmente pelo Congresso local nem . ~ Sr. Dessand re
g'Q.larmente eleito Presidente da AssembJÇa e, -em taes condi
ções, o Governo do .Estado devera .ter passaqo a um dos sub
ôtitutos constitucionaes até que -se. <t~ura. sse devidamente 2 

eleição. de Governador. 

Apiezar iclessa diverg'endia ·não · eritei em '.sanccionar a 
vossa resolução, não só porque aproveitava ·· precisamente 
áquelle gue fôra escolhido pelo voto popular, como principal
mente porque ·se lhe recusa-sse o meu assentimento, o conflicto, 
em vista do art. 40 da Constituição Federal, ficaria sem so-. 
lução por mais um anno, o. que acarretari a para o Estado ma- . 
Jes incalcula 'reis." 

No Amazonas, sabem todos que a Constituição de 21 de Março de 
1910, então em pleno vigor, foi propositadamente reformada em 1913 
por meios violentos, e a asse,;,_bléa .-(]Ue a reformou, re~ultante dess:'! 
reforma comider;1da lrrit~. · c p.ulla po1: dlver~os ?..ccórdãos . d~ SupremCJ 
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Tribunal Federal, é a mesma que se vem suctedendó êr: ' tres erh tres 
annos, de origem viciada e só mantida pela força, com desrespeito aos 
rtferidos accórdãos . 

Da mesma sorte teem sido eleitos ~ reconhecidos por processos 
fr~udulentos, de conformidade com a Constituição reformada, os Go

vernadores que se succedem, como legados deixados por seus antecesso
res, sem que a soberania popular possa manifestar-se, sem soffrer · per· 
seguição e violencia os que ainda combatem esse crime. Quanto ao Po
der Judiciario é notorio que o Supremo Tribunal de Justiça por tres 
•i-ezes solicitou a intervenção federal para regularizar a situação ariar· 
chica do Estado, e afinal, cerrando suas portas durante um mez, como 
protesto, ficou subvertida a fórma republicana federativa pela ausencia 

de um dos tres poderes constitucionaes, e, nestas condições, forçada se
ria a intervenÇão, com applausos da Nação, si o Sr. Presidente da 
Republica qnizesse decreta l-a. 

Do ·exposto se verifica não· haver no Amazonas essa asumhléa 
legal, nem esse Governador legitimo por ella reconhecido, nem ·um 
Poder Judiciario independente e · salvo das vicissitudes de governos in. 

competentes e desmoralizados, que -amordaçam a justiça com ameaça 
de perseguir, aposentar pela força ou nfio pagar os suhsidios aos seus 
npresent:mtes. E j:'i se cogita <tJli de fazer nova reforma da Constitui
ção reformada!! ...... , .. ,~ ... .,.~,,fil··· ' '':'f' 

Ora, não tendo tomado a· providencia df.' direito esperada e conti

nuando no Amazonas a dualidade de ConstituiÇão, de Congresso e as~ 

umbléa e de .. Governadores, cabe agora RO CongJ;"esso Nacional resol
ver, em . definitiva, tão grave assumpto; como já o fez riTI relação aos 

Estados do Rio e Espírito Santo: reconhecendo-me como o legitimo Go
vernador do Amazonas, á vista da minha eleição, unica valida pelos 

citados accórdãos,. justificada. pelo pare~er do Deputado Mello Franco, 
~m 1916, e amnistia concedida em 1917, pelà qüal toram confirmados 
os direitos dos que se insurgiram contra o Governado~ 'de'· facto, a I 
de ,Janeiro, :e pelo trabalho do Deputado Verissimo de Meilo, ao qual 
se reportou o Sr: PrPsic'l~nte da Repnblica: sendo m;rritidos o~ actos 
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praticados na vigencia da Constituição reformada, de&de que não sejam 
prejudicados direitos de terceiros adquiridos in bona fide e contraries 
aos interesses vitaes do Estado; ou autorizar o Sr. Presidente da Repu
hlica a nomear um interventor, de accôrdo com o projecto existente na 
Camara, que vá alli restabelecer a fórma republicana federativa e pre-
5idir a novas eleições de Governador e de intendentes dos municipi:os, 
de modo que o Estado possa entrar na ordem e na moral pela escolha 
de cidadãos íntegros, capazes de arrancar o Amazonas da desgraça em 
que se afunda, e livrar a sua população da miseria que a opprime. 

E por confiar no alto patriotismo dos Srs. Representantes da Na
ção, venho de novo rogar-lhes a providencia necessaria ao restabeleci
mento da lei e moralidade do regimen republicano no Estado do Ama
zonas. 

· Rio de Janeiro, 20 de ,Junho de 1921. - Gregoriq Thaumaturgo 
dt Azevedo. 

THAUMATURGO DE AZEVEDO .-\0 CONGRESSO NACIONAL 

Representação . contra a situação inconstitucional e anarchica resul
tante da existencia simultanea de duas Constituições e dous Poderes Le
gislativos, origimmdo uma duaiidade de Governadores, ambos em exer
cício do cargo, no Estado do Amazona:s: 

Exmos. Srs. Representantes da Nação - Desde 1917 tenho tido 
~ honra de dirigir ao Congresso Nacional petições solicitando uma pro
videncia constitucional, que termine de vez a situação anarchica do 
Estado do Amazonas, oriunda da co-existencia de duas Constituições, 
de dous Poderes Legislativos e de dous Governadores. 

Este facto, unico em Paiz regido por Constituição <!emocratica, já 
foi p rofligado pelo Supremo Tribunal Federal em Arestos successivos, 
desde 1913, sentenciando invariavelmente que: 

"A Constituição do Amazonas, de 21 de Março de 1910 
é a unica legal, não prevalecendo, por ser juridicamente nulla 
e insubsistente, nenhuma, a reforma tumultuaria da qual re
wltou a Constituil(ão de 20 <;le Outubro de 1913 , " 



Os accórdãos ns. 3.347, 3.348, 3.403 e 3.451, todos de 1913: 
4 . 104, de 18 de Outubro; 4. 136 e 4 162, de 9 e 30 de Dezembro de 
1916, decretam : 

"Não haver no Amazonas duplicata de Constituição, por· 
que a legitima Constituição do Estado é a de 1910, sendo 
nulla, por tumultuaria, a reforrna de 1918, e que, nestes ter
mos, tambem não póde haver duplicata de Congresso nem de 
Governadores, porquanto só teem origem legitima o Legisla
tivo e Executivo estaduaes eleitos de aoccôrdo com a Consti· 
tuição de 1910." 

As petiçoes de habeas-corpus que deram logar a esses Arestos fo· 
ram acompanhadas de numerosos documentos que levaram ao esclare· 
cido espírito dos Srs . Ministros a veracidade do caso debatido. 

Da discussão havida, ao ser lavrado um desses accórdãos, o pre· 
daro relator Sr. Ministro Guimarães Na tal disse: 

"Se o Governo Federal houvesse compellído a situação 
amazonense a obedecer a ordem constitucional, não se teria 
chegado á situaç~o em que se acha aquelle Estado do Norte. 

Ter-se-hia evitado a anarchi;J em que se debate o Ama
zonas." 

Mas, não foi só o S. T. Federal que discutiu essa inconstitucio
nalidade que vem deturpar o regimen republicano, incutindo no povo 
a noção da sua fallencia, pela ausencm de uma solução legal dos altos 
poderes da Republica.. 

O Congresso Nacional tambem já a profligou quando, concedendo 
amntst1a aos que se viram envolvidos nos acontecimentos revoluciona
rios de 1 de Janeiro de 1907, já conhecidos, justificou a revolta dos 
espoliados contra os oppressores mantidos pela força publica. Assim 
H.solveu elle tacitamente o caso, concedendo ;:~,rnnistia em vista das se· 
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g~Ünte& considerações formuÜdas em parecer da Commissão de Consti· 
tniçií.o e Justiça da Camara dos Srs. Deputados: 

u os casos de ordem judiciaria que induziram pot 

successivos accórdãos do S . T. Federal os in.{iciados á c_on· 
vicção baseada de que eram os legitimes representantes e Go
vernadores, elle~ proprios e nã.o os que os reprimiram em 
nome da legalidade, pois o Supremo Tribunal a 10 de De
zembro de 1916, uma quinzena antes dos successos citados, os 

reconhecera como taes reaffirmando anteriores julgados que 
repelliam como tumultuaria o acto da reforma. Constitucional 
de 1913 e como unicamente 1egitimos os poderes exercido~ 

pelos indiciados de accôrdo rom a Crmstitnição de 1910." 

O Superior Tribunal de Justiça do Amazonas igualmente solicitou 
dó Governo Federal, por mais de uma vez, a sua. intervenção, n.o sen~ 
tido de salvar o Estado da anarchi;~. constitucional, financeira e eco· 
nomica, levando a população :w desespero pela miseria em que se acha. 
Esse mesmo Tribunal deixou de funccionar durante um mez, aguar· 
dando a solução do Governo d::1. União, ficandn assim subvertida. a 

fórma republicana federativa no Estado, pela ausend:.t de um dos tres 
poderes constitucionaes, caso ~m que é ne~essaria a intervenção. 

Mas o Poder Executivo nã.o só de~attender~ ao .Juiz Fedna.l do 
Amazonas, quando anteriormente requisitára do President-: da Republi
ca a força feder <>.l para manter a execução dos accórdfí.os do S. T. Fe
deral, como nunca attendeu ás reiter::1das solicitações do Tribunal d-e 
Justiça Amazonense e aos reclamos da imprensa, refler.tindo os da pCl
;-Jnlacão soffredora. 

Dahi a reproducção :aos mesmos males, que ~e accumubm diarb
mente occasionando a desgraça do Amazonas. 

Par;;. evital-o11 o dever me impõe qne volte an Congresso N :~.cional. 
como ultimo recurso .constitucional que se me depara, para com'l:iater 
~ssa anomalia. de se manterem em um . Estado ch Confederacão dua ~ 

'Constituições, dous Congresss e dons Governadore5 :· uns legaes, reco
nhecidos validos pelo S. T. Federal e o proprio Con~esso Nacional. 
~ outros illegitimM, porém, .gar~ntido~ d~ Jar:to peJ:t força. public~ n;t:' 

MJas illegitimas funcções: fazendo perdurar o contraste de· continuar 
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valida até l930 u~a Constituição, que não é executada com poder le· 
gislativo (Senado e Camara) em pleno exercício de funcções reconheci· 
das legitimas, mas qu~ não é acatado, com grave offensa á Constituição 
Federal, ~ á soberania do povo, pela existencia de uma outra Constitui
ção e de uma assémbléa, imllas de pleno direito. 

Innumeras vezes tenho declarado pela imprensa nunca haver so
licitado o cargo de Governador do Amazonas. Já o fui, e, se de novo 
~1eito e proch.mado em dous períodos constitucionaes, Clevo-o á espon· 

I • • '• • • ' • ' 

tanea deliberarão do partido político que ·desde longos annos se vem 
batendo pela moralidade do regimen, como ao eleitorado independente 
que me tem honrado com os seus suffragios. 

Em 1916, eleito e reconhecido pelo Congresso do~ Representantes 
do Estado, e ein 1 de Janeiro de 1917 empossado o Vice-Gov,f"rnadpr 
rm minha ausencia, não pude assumir pe~soalmente o exercício por 
motivo de grave enfermidade. Nem me era possível f a zel-o, si lá es· 
tives~e, á vista da intromissão da força federal em garantir o Gover
nador âe facto que não fôra eleito, mas reconhecido por uma assembléa 
nulla. 

Essa eleirão fôra exclu~ivamente peh>. Constituicão de 1910, t;mta• 

vezes reconhecida unica valida; de nada servindo a:; sentenças do S. T. 
Federal em os differentes Accórdãos cita:dos. 

Em 1920, embora o ·mesmo partido tivesse .insiHido em apresentar 
meu nome ao pleito de 14 de Julho, a minha candi:iatura tornou-se po
pular, poraue o povo de Manáos; certo ·. da acquieq·encia do eleitorado 
de todo o Estado, tomou a si 0 s desejos do partido, promov~ndo por tod;J~ 
os meio!' legítimos a propaganda dessa candidatura. 

Si em 1916, a população manáuense me recebera com as maiores ma
nifestações de sympathia e apreço, como ve·:ão os Sn. Representantes da 
N acão nas photographias juntas. de numeros I a 9; em 1920, quatr•l 
~nnos C.ep~is, não só por occasião do meu primeiro desembarque em 
Manáos, a 27 de Maio, como durante a minha permanencia de quatro 
mezes no Estado, e o meu embarque de ;·rgresso ao Rio, em 17 de Se
tembro, . outras photographias de ns. 10 a 20, confirmam a sinceridade': 
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dessa população, que se não 1 arrependera de confiar-me a defesa dos s.eu:. 

direito5. 
E, sabendo, préviamente, que a minha eleição e o reconhecimento, 

como a posse, não seriam homologados pela situação estadual: para evitar 

o pretexto de não haver cmtcorrido ao pleito pela Constituição de 1913, 
embora considerando-a illegal, ás mesas por ella organizadas tambcm 

concorri, no mesmo dia em que se feriu o pleito, de conformidade com a 

outra Constituição verdadeira. 

P ela Constituição de 1910, o pleito de 14 de Julho de 1920 corr~u 
livremente, sem contestação, tendo sido eu eleito e proclamado Gover

nador com 3.095 votos, e o Capitão-Tenente Olavo Machado, Vice-Go· 

vernador, com 2.835 votos. 
Para provar a existencia legal e a continuidade do Congresso qw~ 

apurou essa eleição, pela referida Constituição, estão publicados os do

cumentos submettidos ao Supremo Tribunal Federal de 1913 a 1917 ; e 

desta data até 1920 os que junto agora: Doc. n . 1. 

a) recibos dos predios em que funccionam Senado e Ca

mara; 

b) actas das sessões de abertura e encerramento do Con · 

gresso, annualmente, de 1917 a 1920, sendo que não houve a 

de encerramento normal em 1920, por continuar o Congre5S<) 

em sessão permanente até 31 de Março de~: te anno; 

c) actas da apuração do ultimo terço dos Senadores e Depu

tados garantidos pelos diversos accórdão·, do Supremo Tri
bunal Federal ; 

d) dous quadros demonstrativos dó resultado da eleiçãb 

de Governador e Vice-Gove~nador; 
e) officio da Mesa do Congresso enviando-me cópia da 

acta geral da apuração da eleição. contendo os respectivos re

latorios de du;;ts commissões sor · ~adaso Parecer da Mesa do 
C01~grcsso e pocla!p·ação feita n0 dia 15 1t' Setembro, com as

sistencia de avultado numero d ~ pessoas de tod:ts :J.S cla~se~ 
sociaes, dentrt as quaes 264 subscreve:t:am e~sa acta, após as a~-
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siguaturas dos congresistas presentes; sendo as firmas de tod:ts 
devidamente reconhecidas por tabelliãt, publico. 

f) vinte e dous boletins da:3 22 secçõe~ da Capital e mais 
45 actas dos municípios do interior. 

No mesmo dia 5 de Setembro se fez o, simulacro de reconhecirnent·> 
do Desembargador Cesar do Rego Monteiro. 

Para evitar a repulsa do povo a esse acto triste, á requi~ição d,.J 
Governo estadual, interveiu ostensivamente a força federal, collocando 
sentinella á porta do edifício da assembléa e soldados embalados, fe
chando as duas ruas em que elle se acha. Foi assim impedido o transito. 
só entrando no mesmo edifício alguns amigos do Governo mediante cartot:s 
especiaes; sendo prohibido o ingresso até aos Deputados da opposiçâo! 

D!versa~ machinas photographicas foram apprehendid.as pela p() 
licia, conseguindo apenas uma, furtivamente . photographar algumas praças 
que restavam no fim do dia. Junto essa photographia, n. 21. 

O contraste entre as duas solemnidades é patente. No reconhecimento 
do candidato do GovernrJ, não houve assistencia pop11lar. Foi uma ses~ã" 
fnnebre . Entretanto no meu, realizado publicamente , as photographia!l 
m. 22 e 23, da solemnidade da proclamação e assistenr:ia popular mostram 
o grande numero de pessoas, dentro e fóra do edifício, indo o povo depois 
desse acto cumprimentar-me em minha residencia. 

Pela Constituição de 1913, tendo eu concorriJo tambem á eleiçã0, 
na mesma data, obtivt n:t Capital a maioria de votos, 74S', pelas decla
rações de eleitores acompanhadas dos respectivos titulos. 

A minha victoria foi completa, sem ~uborno, sem éompressão , se:n 
promessas; contando só com os voto,s dos eleitores independentes. 

Nos municípios do interi.or o escandalo da falsificação de actas ficou 
constatado com o meu protesto acompanhado de 17 documentos apresen
tados á assembléa que reconheceu o Desembatgador Rego Monteiro, no-. 
tando-se que a acta do reconhecimento fôra feita de vesper.a por um secre· 
tario e reforma·da no dia subsequente ao do reconhecimento por outr:>, 
ad-doc, por não ter comparecido aquelle, liepois de assignada . 3 ~cta . 



Em algumas loca!idades as actas fonm lavrad:1s de vespera, comô 
em Parintins, com numeros phantasticos e divergentes para ·os candidatos. 

Em outras, não houve eleição, mas foram apresentadas actas falsi

ficadas,'. com re~ultados contr~dict~rios. 
· Em divers~s, onde tive gr~;nde ma~oria, como ~;m T effé, recebendo 

o;; respectivos boletins e declaração de votos, essas votações foram tra_n~

'feridas oara outros candidatos, forj:mdo-se para tal fim novas actas na 
Capital, e, em algumas onde igualmente tive grande maioria, não pú · 
dendo elles fabricai· novas actas, recorreram a supprimir o resultado que 
'eu obtivera; nada consignando para mim nem para outros, como .em 
Rio · Branco, onde aliás a eleição correu livremente dando-me maior i·,;, 
sendo expedidas as respectivas actas e decla ,ações de eleitores com os seu~ 

títulos. 
Pelo protesto apresentado á asse·mblêa no dia do reconhecimento, c .:; 

quadro annexo, (does. ns. f. e 3), expressão da verdade, sendo divers:l a 
vótação da apurada pela assemhléa; aliás divergind0 esta das que fóra:n 
publicadas no Diario Official, e n'A Imprensa, oí:gão rlo Governo, tambem 
diffetentes, vê-se que a real votação foi a seguinte: 

.Taumaturgo. de. Azevedo .. . .. ......... .. .. .... .... . . 
Rego Monteiro .•......... ....... . .... - .... . .. .... . ..... . 

YOTO~ 

1.423 
L331 

.Fui o unico candidato que percorreu og mun!cipios do Baixo Am«· 
zonas. e Baixo Solimões e que conhece · todo o- Est'l.do, recebendo accla
mações dos . habitantes e ouvindo a repulsa a . cand~datos desconhecidos; 
çomo se vê da, descripção da -respectiva viagem, em diversos numeros do 
Amazona;. (Documento n. 4). 

O povo de Amazonas está convencido de que fui o eleito. A minh:t 
candidatura passou a ser popular. A prova está na recepção, ao cheg;; ;· 
a Manáos; pór mais de 30 mil pessoas; nos meetings, aos sabbadôs, assi s-.. 
tidos serhpre por mais de cinço mil pessoas; nas dl!aS g randes manífec· 
tações promovid~s pela mulher Amazonense, em 13 de Julho e 4 de S e
tembro, v~sper;s da ~Úiçã.o e do reconheciment~ , as>istidas por mais. de 
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10 mil pessoas; e, por ultimo, a do meu embarque para t~>«• capital, na 
tarde de 17 de Setembro, onde a maioria da população levou-me a bordo; 
,·orno tudo se vê das referida~photograph~as ns. 15 a 20, já citadas. 

Em todas essas manifestações sempre mantive 2 ordem, recommen
dando calma aos meus amigos e evitando a revolução incessantement.: 
desejada pela populaçã~. Autoridade~ federaes e estaduaes foram tes

temunhas. 
Partindo para o Amazonas a 5 de Dezembro, rorn . o filll d.e tom~r 

posse a 1 de Janeiro, perante o verdadeiro CongressG dos Representante~ 
do Estado, e no mesmo v~por tendo seguido o Desembargador Rewl 
Monteiro, reconhecido pela assembléa considerada aulla, chegámo~ . a 
Manáos .a 25 daquelle mez. . . 

Durante a viagem, em todas as cidades e povoações do Baixo Am:.-
zonas, festivas manifestações me foram feitas de terra, salientando-se :a 
cidade de Itacoatiara, cuja população em grande parte: veiu a bord') 
saudar-me, transportada em cinco grandes lanchas a vapor .; ao passo qu.:: 
só as autoridades do logar, em numero de 8, conduzidas por uma canôa, 
vieram cumprimentar o Desembargador Rego Monteiro! 

Desde logo devia elle comprehender o repudio cio püvo á sua inves-
tidura. 

E em Manáos o desastre foi completo. 
Os jornaes descreveram fielmente esse desembarque. (Doc .. n . . 5}. 
Saltando eu em primeiro Ioga r, o povo em massa "eiu receber-me, 

fechando-se o commercio. A alegria em todos se m:mifestava; .po cáçs, 
~egui a pé acompanhado de toda essa poptilaçãc até a minha residencia. 
A photographia n. 24 comprov~ esta verdade. 

Logo após saltou o . desembargador. 
Candidato da situaç1io, devendo contar com nurr;.crosos funccionarios 

publicos, com a Policia e seus .agentes e os curiosos de o conhecerem, '::. 
photographia n. 25 mostra que foi recebido apenas por 58 pessoas, in
clusive o grande numero de seus parent.cs e algumas· autoridades! 

Entretatito, este facto contristador não o demoveu do seu proposit.J 
de Ser Governador, embora repellido pela opiniã.o publica. E para se
gurar-se desçle logo aci cargo, seguiu em um .auto para a residencia do.; 
Governador, onde se installou. 



No dia da posse, em 1 de Janeiro, antes da hora annunciada, perant~ 
o Tribunal de Justiça, apresentou-se, vindo escoltado de sua resid.enci·1 

até ao Tribunal, por força federal embalada, que fechava as ruas por 
onde tinha de passar o carro, e, cercado o edifício do Tribunal por grande 
força, foi impedida a approximação de ·1ualquer pessoa que não fosse 
amiga da situação e não tivesse um cartã.o especial de ingresso: Prohi· 
biram a entrada até ao Juiz Federal! Rapida foi essJ. posse, assistida por 
53 pessoas, entre as quaes cinco desembargadores, que lh'a deram, cora 
ausencia de quatro, que não compareceram como protesto a essa posse 
nulla, por ter sido reformado, havia _poucos dias antes, o regulamento d:J 
Tribunal , para reduzir o numero de desembargadores a esses cinco incon
dicíonaes, entre os quaes um parente, c um enfermo, conduzido á força. 

Logo após retirou-se para sua resid •. ,~cia, ainda acompanhado da 
força federal e sob o desprezo publico . Os documentos juntos, sob 
n. 6, são officios e partes officiaes desCirvendo a mtromissão indebit;t 
da força federal em garantir o reconhecimento a S de Setembro e es.:n 
posse manu militari á requisição dos presidentes da assembléa e do Til-

. bunal, e ordem do Governo Federal pam attendel·a , 
Na mesma occasião em que isso se verificava, a minha posse s~ 

realiza v a no Palacio Municipal, cedido pelo Presidente do Conselho, 
á vista de 9.000 pessoas, que invadiram as suas d<!pendencias e a praç.1 
em que se acha, e alli se conservando dl'rante o clia e a noite. Con
cluída a solemnidade, depois de lavrada a acta e assignada por Sena
dores e Deputados do Congresso, que me empossou, tambem a assigna· 
ram, em poucas horas, 1.710 pessoas, repr<"sentantes de teclas as class<:s 
sociaes, inclusive dous Desembargadores !Jlle não compareceram ao Tri
bunal. A photographia n. 26 mostra essa apotheose da soberania po
pular. 

Antes e depois da minha posse quiz o pov0 imp~dir a do De~emba,

gador Rego Monteiro e sempre manifestou tão grave decisão. 

A minha acção, porém, se fez sentir prohibindo aos meus amigos e 
ao povo que praticasse semelhante acto, não só pel a ordem publica e 
compromisso moral, que havia tomado corr. o Sr. Presidente da Repu 
blica, de não crear-lhe uma situação desagradavel, como porque 0 Pa
lacío do Governo, estando defendido por c :;.r..hões e ·metralhadoras, 0 



povo teria de ser victimado, como já o fôra em Janeiro de 1917, quandl.l 
perderam a vida mais de 200 cidadãos. Com difficuldade pude obter 
a resignação dos opprimidos, sendo tescemunhas o Commandante da 
Força Federal, actualrnente nesta Capital e todas as autoridades, que 
ainda hoje declaram "só não ter assli.nicio o Governe• pon;ue não o quiz". 

Assim que fui empossado, documentos 7 e 8 ( acto da posse e pro
testo ao cornma.ndante do batalhão federal contra a posse de outro Go
vernador) não só a Mesa d0 Congre~-S::l expediu telegrarnma ao Sr. Pre
sidente da Republica, commul".icando essa solemnid.'lde, como tambem ü 

fiz a elle, a diversas autoridades e á imprensa, recebendo respostas de 
representantes de co.:1sulados de nações amigas, ele autoridades e de 
orgãos de publicidade. Acto continuo e ern dias successivos fiz nomeações 
dos meus auxiliares e publiquei decretos e portanas, conforme o do
cumento n. 9, e até a minha partida mantive a continuidade do Governo, 
como ainda existe, exercido por mçu substi tuto legal, o Presidente do 
Congresso ; depois de ter este me concedido a respectiva licença para 
ausentar-me do Estado (documentos lO e l l). 

Eis os telegrammas expedidos: 

"Manáos, 1 de Janeiro de 1921 --- .!)residente Republica 
Rio. 

Congresso Representantes presença autoridades, massa 
popular, empossou ca rgo Gvvernador Marechal ThaumaturgJ 
Azevedo, estando Paç0 IV1uni~ipal, séde Gov·erno, Mesa Con

gresso pede V. Ex. mandar respeit~í Constituição valida Su-· 
premo Tribunal assegurando suas funcções perturbadas exer
cício illegal Rego Monteiro, empossado Tribunal Justiça. 

Quatro Desembargadores reconhecendo illegalidade não 
compareceram. - Bento Brasil, Presidente Congresso." 

"Manáos, 1 de Janeiro de 1921. - Presidente Republic<t 
-Rio. 

Honra communicar V. Ex. Congresso empossou-me carg.1 
Governador. Estou P<11ço Municipal •séde Governo. íNome~i 

chefe, Commandante Policia, delegados , secretario geral, inspc
ctor Thesouw , outros auxiliares. -- Saudações. - Thauma· 
turgo de Azevedo." 



O Sr. Presidente da. Republica, accusando o telegramma que lhe 
fôra dirigido pelo Desembargador Rego Monteiro, communicando a sua 
posse, fel-o de modo especial que outro homem, e não elle, o receberia 
como desapreço a essa communicação; portanto .sem tratal-o de Gover
nador nem dirigir-lhe votos de felicidad.:: no seu Governo, como é de 
praxe dizer-se, respondeu assim: 

"N. 22 - Urgente - Palario Cattete -~ Rio, 2 - Sr • 
. Desembargador Rego M onteiro - Manáos. 

"Fico sciente haver V. E ., depois prtenchidas todas for
malidades constitucionaes, assumido perante Superior Tri
bunal de Jmtiça o cargo de Govtrnador desse Estado para o 
quatriennio hontem iniciado. - E pitacio Pessoa. ~' 

Quanto a m1m, renovando o que já :ne havia dito em telegramm.l 
anterior, confirmou-o nestes termos, faze:tdo tu considerações em outro 
que expedi, referindo-me a aquelle: 

"N. 78 - Palacio Cattete - Rio, 2 - Marechal Thau
maturgo de Azevedo - Manáos. 

Segundo ponderei V. Ex. meu telegramma 16 de Dezem
bro, ,Poder competente para dizer legitimidade Governador é 
Congresso Estado, unico Congresso com existencia real Ama
zonas e com quem poderes federaes e locaes teem mantido re
lações, proclamou Governador Estado, Dr Rego Monteiro. 

Tal deliberação não está ~ujeita correcção, ou homolo
gação Governo Federal. Nada, pois, me cumpre fazer sinão 

acatai-a. Saudações. - · Ebitacio Pessoa." 

Não obstante a repulsa de S. Ex. :?.. investidura annunciada pelo 
Desembargador Rego Monteiro, sendo obrigado a acceital-a, deu ordens 
ao commandante do batalhão para garantil-o no cargo; e, sendo preciso, 



requisitar outro batalhão da guarnição do Pará para mantel-o: o que 

levou o Presidente do Congresso a dirigir a S. Ex. este R adio: 

"Congresso Representantes, sessão permanente, protesta 

providencias sustentar Rego Monteiro repl!diado população, 
sendo necessario Exercito quatro annos. Marechal Thauma

turgo mantém dualidade Governo apoiado todas as classes. 
Solução pacifica intervenção, beneficio Amazonas, Governo 

V. Ex. Bento Brasil, Presidente." 

Por minha vez respondi a S. Ex. : 

"Posse Rego nulla, cinco Desembargatiores, um compare
recendó forçado, outro concunhado, quatro ausentes, minoria 
Tribunal. Ha dualidade Governo. Solução pacifica, legal, in

terventor. Congresso N acionai resolverá. População me im
pedirá deixar Palacio. Situação calma transformará conflicto~, 

cumprido telegramma 78. Saudações. -- Thaumaturgo de Aze
vedo." 

Dada a dualidade de governadores: um, garantido pela sinceridade 

e o patriotismo de milhar·es de concidadãos, vendo-se o enthusiasmo em 

todas as classes sociaes : o outro, derrotado. imposto e falsamente reco
nhecido por uma assembléa nulla e por parte de um tribunal ostensiva
mente partida rio: conduzido por força publica, com0 um condemnado á 
guilhotina: sem programma de Governo; doente e sem energia para c 
trabalho de uma administração anarchizada e resduções de graves pr:)
blernas que entravam a vida do Estado; sujeito ás solicitações e ' impo

sições de numerosos parentes, que já formam a maior oligarchia da 
Republica; sendo notorio que o Governo é ostensi ·<amente exercido peb 

secretario geral, seu cunhado: tudo isso colloca-o em uma situação pc·· 
nosa que demanda a intervenção do Congresso N '1cional. 

Entretanto, o Sr. Presidente, jurisconsulto que é, tanto reconhec:~ 

a nullidade da reforma da Constituição e, portanto, o nenhum valor da 

assembléa do Desembargador Rego Monteiro que, respondendo ao ex
Deputado Antonio Nogueira, que o consultara sobre . o assumpto e se 
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referira ao importante parecer orga·nizado pelo illustre Deputado Ve
nssrmo de M·ello, disse-lhe: 

" ser perfeitamente clefensavel o parecer do Deputado 
Verissimo de Mello em todos os seus pontos, por haver abor

·dad0 todas as faces da questão; que a intervenção era uma 
medida moralizadora para o Amazonas; mas a reforma d::.. 

Constituição tendo sido feita em 1913, sübre ella passaram 

dous períodos de Governo no Estado, estabelecendo-se relações 
até de caracter internacional; e não tendo o Presidente da R;
publica solução de continuidade, dous antecessores seus co·nsi

de raram a reforma legal, quando precisamente contra ella o 
Supremo Tribunal se havia pronunciado de modo a se justi

tificar a intervenção. Nestas condições, sem o auxilio do Con

gresso, cuja deliberação aguardava, como poderia pleiteal·<J., 
apezar de reconhecer uma medida moraF-z:1dora '?" 

Nestas condições, cabendo ao Chefe do Poder Executivo resolver, 

na ausencia do Congresso, esse caso de dualidade de Governador, bem 
poderia S. Ex. intervir no moment;, reconhecendc a minha legitima 

autoridade; ou nomeando um interventor oue fosse restabelecer a ordem 
constitucional no Estado: o que estaria aind3 de accôrdo cem sua opinião 

manifestada em a mensagem de 3 de Maio ultimo, quando trata da 
intervenção no Estado do Espírito Santo; 

"Meu modo de ver nesta mc:.teria é que, verificada a dua
lidade de Governadores, a autoridade competente para intervir 

é o Poder Executivo e não o Congresso, porque, em tal hypo

these, não existe na realidade subversão da fórma republicana 

federativa: no Estado ha de forçosamel!te haver um Gover
nador legitimo, seja um dos pretmdentes ou um dos substi · 

tutos constitucionaes ; com esse está a fórma republicana federa· 

tiva; a esse deve o Presidente na Republica prestar as ga

rantias necessarias. Assim, logo que em um Estado occorra 1 

caso de dualidade, deve o Presidente decretar a intervenção, 

verifica.r, directamente ou por meio de interventor, qual o Go

vernador legitimo e assegurar-lhe o exerci<:!o do cargo . .. 
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O decreto legislativo n. 4.083, de 21 de Julho, vem de

cidir a questão declarando valido t legal o reconhecimento dos 

poderes do Sr. N estor Gomes, pela :fórma por que o fizera o 

Congresso Legislativo local. 
Ainda para resguardar minha opiniã0 pessoal, peço veni.1 

para observar que essa solução não me pareceu a mais con

forme cotTl a Constituição do E~tado . Em face desta afigu
rava-se-me que nem o Sr. Nestor G omes fôra reconhecido re

gularmente pelo Congresso local, .:1em o Sr. Dessaud regular
mente eleito Presidente da Assembléa, e, em taes condições, o 
Governo do Estado devera ter passado a um dos substitutos 

constitucionacs até que se apurasse devidamente a eleição dr; 
Governador. 

Apezar dessa divergencia, não exitei em sanccionar a voscia 

resolução, não só porque aproveitava preci~amente áquelle que 
fôra escolhido pelo voto popular, como principalmente porqu;! 
si lhe recusasse o meu assentimento, o conflicto, em vista do 

art. 40 da Constituição Federal ficaria s~m solução por mais 
um anno, o que acarretaria para o Estado males incalculaveis.'' 

No Amazonas, sabem todos, que a Constituição de 21 de Març0 

de 1910, então em pleno vigor, foi propositadamente reformada em 1913 
por meios violentos, e a cssembléa que a ;·eformou, resultante dess.1 

reforma considerada irrita e nulla por diverws accórdãos do Supremo 
Tribunal Federal, é a mesma que se vem succedendo de tres em tr.:s 

annos, de origem viciada e só mantida pela força, com desrespeito aos 
referidos accórdãos. 

Da mesma sorte teem sido eleitos e reconhecidos por processos fra·u
dulentos, de conformidade com a Constituição reformada, os Governa

dores que se succedem como legados deixados por seus antecessores, sem 

que a soberania popular possa manifestar-se, sem suffrer perseguição e 
violencia os que ainda combatem esse crime. Quanto ao Poder Judiciario 

é noto rio que o Superior Tribunal dr: Justiça por tres vezes solicitou a 
intervencão federal para regularizar a situação anarchica d0 Estado, P 

afinal, cerrando suas portas durante um rnez, como protesto, ficou sub-. 



------: 390 -

vertida a fórma republicana federativa pela ausencia de um dos tres 

poderes constitucionaes, e, nestas condições, forçada seria a intervençãéJ, 
com applausos da Nação, si o Sr. Presidente da Republica quizesse de
cretai-a. 

Do exposto se verifica não haver no Amazonas c'ssa assembléa 1egal, 

nem esse Governador legitimo por ella reconhecido, nem um Poder J u
diciario independente e salvo das vicissitudes de governos incompetentes 

e desmoralizados, que amordaçam a justiça com :1meaça de perseguir, 

aposentar, pela força, ou não pagar os subs:dios a0s seus representantes. 
E já se cogita alli de fazer nova reforma da Cor.s!:\tuição reformada! 

Ora, não tendo sido tomada a providencia de direito, ·esperada, .e 
continuando no Amazonas a dualidade de Constituição de Congresso ~ · 

assembléa e de governadores, cabe agora :)_CJ Ccngresso N acionai resolver, 

em definitivo, tão grave assumpto; como já o fez em relação aos Es· 
tados do Rio e Espírito Santo: reconhecendo-me como o legitimo Go
vernador do Amazonas, á vista da minha eleição, unica valida pelo1. 

. citados accóraãos, justificada pelo parecer do Deputado Mello Franco 

em 1916 e amnistia concedida em 1917, pela qual foram confirmados os 
direitos dos que se insurgiam contra o Governador de facto, a 1 de J a

neiro, e pelo trabalho do Deputado Verissimo de Mello. ao qual se re
portou o Sr. Presidente da Republica; sendo mantido5 os actos praticadas 
na vigencia da Constituição reformada, desde que não sejam prejudi· 

'r , direitos de terceiros adquiridos in bona fide e contrarias aos in

teresses vitaes do Estado; ou autorizar o S1. Pre>idente da Republica 
a nomear um interventor, de accôrdo com o projecto existente na Ca

mara, que vá restabelecer a fórma republicana federativa e presidir a 
novas eleições de Governador e de intendentes dos municípios, de mod'> 
que o Estado possa entrar na ordem e na moral pela escolha de cidadãos 
integras, capazes de arrancar o Amazonas da desgraça em que se afunda, 
e livrar a sua população da miseria que a opprime. 

E por confiar no alto patriotismo dos Srs. Representantes da Nação, 
venho de novo rogar-lhes a providencia necessaria ao restabelecimenn 
da lei e moralidade do regimen republicano no Estado do Amazonas. 

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 1921. - Gregorio Thaum-aturgo 
de Azevt!do. 
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DOCUM E N To· N . 

Manáos, 5 de Setembro de 1920. 

Exmo. Sr. Marechal Dr. Gregorio T haumaturgo de .A. zevedo - A 
M esa do Congresso dos Representantes elo E stado do Amazonas, pel~s 
seus membros abaixo firmados, tem a hon ra de passar, com este, •lS 

mãos de V. Ex., a cópia authentica d a ac:ta da apuração da eleição rea· 

lizada neste Estado, no dia 14· de J,_ühÕ ultimo, pela qual verá V. E x., 
que foi eleito, reconhecido e proclamado Governador do mesmo · E stado, 

para o quatriennio de 1921 a 1924. 
Aproveitando o ensej o, faz , desde j á, os melhores votos pela fu tu r;.. 

e benefica administração de V. Ex., durante o quatriennio acima allu · 

dido. 
Sauda respeitosamente a V. E x., a r;uem D et•<; guarde. - B entu 

F errei r a 1\1. arques B rasil, P residente. - B enjamin F . Valle, 1° Secre
tario do Congresso. - J oaquim Doriano de Castro, 1° Secretario da Ca 
mara. - Joaquim de Souza R amos, 2° Secretario do Senado. - - Jose 

de Souza Guimarães, 2° Secretario da Camara. 
Heconheço p roprias as assignatu ras retro e supra; dou fé . Manáo~ , 

9 de Setemb ro de 1920. - Em testemunho (estava 0 signal publico) ,h 
verdade. - O tabellião, T homaz de Medeiros Pontes . 

Cópia. -- Acta da sessãu ordinaria e especial do Congresso dos Re
presentantes do Estado, constituído em J;mta Apuradora da eleiçã·J, 
realizada em 14 de Julho do corrente anno, para os cargos de Gover
nador e Vice-Governador do Estado, no quatriennio de 1921 a 1924, de 
accôrdo com a Constituição de 21 de Março de 191C. - Presidencia do 
Sr. Vice-Presidente do Senado, Bento Ferreira M arques Brasil. - Aos 
cinco dias do mez de Setembro de 1910, ás 9 e meia horas da manhã, 
no predio n. 3 1 da rua Luiz Antony, destinado aos trabalhos legislativos, 
feita a chamada, responderam os Srs. Bento Brasil, Vice-Presidente do 
Senado e P residente do Congresso; Benj amin F erreira Valle, 1 • Secre
tario do Senado; J oaquim D oriano de Castro, 1° Secreta rio da C amara; 
J oaquim de Souza Hamos, 2° Secretario elo Senado ; J osé de Souza Gui
marães, em exe rcício de 2° Secretario; Senadores Antonio Guerreiro 
A:ntony . Alberto Coelho, N icoláo Tol ~n tino e Joaquim Guedes; Depu
ta dos T homaz Bezerra, Presidente da Cama r a; Francisco Pacheco· dt: 
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Azevedo, Vice-Presidente; José Henrique Filho, Manoel José de An"· 
eira de Filho, Adolpho Brasil, Antonio de Jesus Cantanhede, Francisc•> 
Mattos de Carvalho e João Capistrano da Silv;;. Mu: ta. Havendo numero 

legal, é aberta a sessão, e o Sr. Presideme declara aue, de accôrdo com 
as disposições constitucionaes e regimentaes, se acha installada? digo, 
se achava installada a sessão especial do Congresso do Estado, reunido 
em Junta Apuradora, de accôrdo ,com o an , 1°, § 2•, do Regimento Com

mum, para examinar a eleição procedida em 14 d~ Julho do corrente 

anno, para os cargos de Governador e Vic-e--Governador do Estado, no 
quatriennio de 1921 a 1924: fazer a apuraçãc desta eleição e canse

quente reconhecimento e p roclamação dos candidato:> que reunirem maior 
numero de votos , tudo de conformidade com a ü:mstituição de 21 de 
Março de 1910, unica legal, reconhecida existente pelos vene randos ac· 

córdãos do Supremo Tribunal F ederal, r~s, 3.347, 3.348, 3.405 e 3.451, 
todos de 1913 ; 3.861 , de 1 de N ovembr:j de 1915; 4.136, de 9 de De· 
zembro de 1916, e 4.238, de 8 de Abril de 19! 7; e, para tal fim i ;; 

mandar sortear duas commissões verificadoras, cornposta, cada uma, de 

dous Senadores e tres Deputados, 02, quaes deviam t xaminar as authenc 
ticas da eleição e apresenta r seu relatorio. Corrid'J o escrutinio, fora,n 
sorteados para a primeira commissão, os Srs,. Senadores Antonio Guer
reiro Antony e Alberto Coelho, e Deputados Francisco P ,;r,heco de Az~
vedo, Francisco N!attos d e Carvalho e M:I;;oel J c ~ é dt Andrade Filho, 

e para a segunda commissão, os Srs. Senadores Nicolá0 T olentino e 

J oaquim Antonio Guedes, e Deputados Raymundo Thomé Bezerr.<, 
Adolpho Brasil e Íl,ntonio de Jesus Canta1;,hede. A primeira Commissão 
tem por encargo exami:1ar as authenticas de 22 st.::s."íes desta capital, e á 
segunda Commissão, compete ex2minar as ::mthenticas das 27 secções, 

digo, dos 27 municipios do interior. Na fór:Jla da lei, estas duas com· 

missões terão de apresentar seus rel atorios á lVIesa, para que esta formule 
c seu parecer. Os trabalhos drssas commissõeG deve rio ser entregues hoje 

mesmo. E até á sua conclusão fica suspensa :1 sessão. A's 11 e 12 nora>, 

as duas commissões apresentaram os seus relatarias , que s~tc os seguinte3: 
Relatorio da Primeira Commíssão - A P1 imcira Cummissão, abaixo as
signada, sorteada para examinar e apurar os votvs .:Ja eleição p rocedida 

no dia 14 de Julho, nas sessões desta capit::ll , para os cargos Cle Gover
nador e Vice-Governador do Estado, no cmatrienni0 dt- 1921 a 192A., 
tendo examinado detidamente as referidas authenticas, verificou-sê 
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que, em todas ellas, foram fielmente observadas as prescripções da lei 
eleitoral e procedida a apuração da votação. foi verific:ulo o seguinte re· 
sultado: Para Governador: o M arechal Dr. Gregoric T haumaturgo d~ 

Azevedo, engenheiro e advogado, residente em Nlanáos, com setecentos ~ 

dez (710) votos; e para Vice-Governado; , o Capitão-Tenente Olavo 
Machado, official de M arinha, residente t'm Manáos, cem quinhentos e 
setenta e oito (578) votos; Coronel Bentv Ferreira I\'iarques Brasil, com 

oitenta e tres (83) votos; D r. M anoel Francisco Machado, com seis ( 6) 
votos; c Dr. José Alves de Souza Brasil, com quarenia e tres ( 43) voto5. 
Nenhum protesto foi apresenta·do á Commissão e á~ mesa~. eleitoraes, r 

ta~ bem incompatibilidade . algurc:a, p revista p ela Constituição de 2 l 
de Março de 1910, e lei eleitoral respectiva, foi notada, pelo que obti
veram maioria de votos, nesta capital: P a;·a Gove :nador, o 1v1arechal 
Dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo. e para Vice .. Governador, o Ca·· 
_?i tão-Tenente Olavo Machado. E ' este o :· t'l atorio q•_~e, em cumprimen w 
do seu dever, a Commissão t·em a honra de apresentar. Sala das Com
missões do Congresso ·do Estado, em 5 ...:t> Setemo ro de 1920. (Assi
gnados ) . - Senador Antonio Guerreiro Antony , Presidente. - A lberto 
Botelho Coelho . - Deputados : Francisco Pacheco de Azevedo. - Fra rt · 
cisco Mattos de Carvalho . - Nlanoel Jos i de A ndrade Filho. - Reh · 
torio da Segunda Commissão-A' Seg•Jnda Commis~~b f :)l'am dsitribuidas 
41 authenticas da eleição a se r apurada para os cargos de Governador 
e Vice-Governador, realizada no di<1. 14 de Julh0 ultimo, stndo : duas (2 '1 
de Itacoatiara, tres (3) de Parintins, uma (1 ) de u rucará, uma (1) de 
Si1 ves, uma ( 1) de Maués, uma (1 ) de B :ureirinha, duas (2) de U ru
curituba, uma ( 1) de Borba, duas (2) de M anico!"é, duas (2) de H1.1·· 
maytá, uma (1) de Porto Velho, uma (1) de Carauary, t res (3) de São 
Felippe. uma ( 1) de Canutama, uma ( 1) de Labrr:1, uma ( 1) de Fh · 
!'Íano Peixoto, uma (1) de M oura, du:ts (2) de Barcellos, duas (2) de 
S. Gabriel , duas (2) de Bô2. Vista, uma ( l) de M::macuparú, duas (2) 
de Codaj~.s , uma (1) de Coary, duas (2) de Teffé, uma (1) de Fo~t> 
Bôa, duas (2) de S. Paulo de O li vença e u h·.:. ( 1) dr Benjamin ConstarE. 
Examinadas as actas de cada municipio, verificou a Commissão que co .-
reram regularmente os t r;~.balhos ele!toraes, sendo ?..purado: Em Itacoa
tiara, noventa (90) votos para Governador, o Jll.l:a rechal D r. G rego ri '.1 

Thaumaturgo de Azevedo, e para Vice-Governador, o Capitão-Tenence 
Olavo Machado, tambem. noventR (90) votos. Em P arintins, 0 Marech<d 



394 

Dr. Thaumaturgo de Azevedo, para Governador, duzentos e quatróJ 
(204) votos; para Vice--Governador, Capitão-Tenente Olavo Machado, 

cento e noventa e seis ( 196) voto~; Bento Brasil, s~is (6) votos, e Dr. 
Souza Brasil, dous (2) votos . Em U rucará, para Governador, o Ma

rechal Dr. Grego rio Thaumaturgo de Azevedo, cento e onze ( 111) votos; 
para Vice-Governador, Capitão-T enente Olavo Machado, noventa e oi o 
(98) votos; Bento Brasil, doze (12) votos, e Dr. Souza Brasil, um (1) 
voto. Em Silves: para Governador, Marechal D!". Gregorio Thauma

turgo de Azevedo, oitenta (80) votos : para Vice-Governador, Capitão· 
Tenente Olavo :Machado, setenta e seis (76) votos; Bento Brasil, quatf'J 
( 4) votos. Em Barreirinha: para Governador, Marechal Dr. Gregor~J 

Thaumaturgo de Azevedo, cento e quarent" e um ( 141 ) votos; para Vice
Governador, Capitão-Tenente Olavo M achado, noventa (90) ; Bentn 
Brasil, trinta e deus (32) e Dr. Souza Brasil, dezen ave ( 19) votos. Em 
U rucurituba, para Governador, lVIarechal D r. Grego1:io Thaumaturg•) 

de Azevedo, cento e dezenove ( 119) votos e Senador :Rego Montein, 
cinco (5) votos; para Vice-Governador, Olavo Machado, digo Capitão· 
Tenente Olavo Machado, cento e dezesete (117) votos, e Bento Brasil, 

setr: (7) votos. Em M aués, para Governador : Marechal Dr. GregorÍJ 
Thaumaturgo de Azevedo, oitenta c sós (86) votos; para Vice-Gover

nador, Capitão-Tenente OlavD f,h chado, oitenta e quatro (84) votos, e 
Dr. Souza Brasil, dous (2). Em Borba: IJara Governador: Marechal 
Dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, cincoenta e sete (57 ) votos e 
para Vice-Governador: Capitão-Tenente Olavo M achad0, cincoent:< e 

sete (57) voto-s. Em M anicoré, para Governador : M arechal Dr. Gre

go rio Thaum9.turgo de Azevedo, setenta e 1uatro (74) \'Otos; para Vice

Governador, Capitio-Tenente Olavo Mach~ do, sete~ta e um (71) votos 
Bento Brasil, dous (2) e Dr. Souza Bmsil, um (1) voto. Em H umaytá, 
para Governador, Marechal Dr. Gregorio Thaumaturg0 de Azevedo, 
sessenta e tres ( 63) votos ; para Vice-Gove rnador, Capitão-Tenente 

Olavo Machado, cincoenta e sete (57) 'totos; Bento Brasil, dous (21 
votos; Dr. MachadD, um (1) e Dr. Souza B rasil, tres (3) votos. Em Ca-

rauary: Para Goverm.>.dor, Marechal Dr. Gregorio T haumaturgo dt 
Azevedo, cincoenta e dous (52) votos; pa:·a Vice-Governador: Capitão
Tenente Olavo Ma.chado, trinta e oito (3~1 votos; Bento Brasil, cinc::> 

(5) votos; Dr. Macludo, àous (2) votos e Dr. Souza Brasil, sete (71 
Tatos. Em Caquorary: Para Governador, Marechal D1. Gregorio Thau-



-395-

maturgo de Azevedo, noventa e oito (98) , otos; para Vice-Governad<H. 
Capitão-Tenente Olavo Machado, novent'l e seis (96) votos; Bento 

B rasil, dous (2) votos. Em S. Felippe: Pam Governador, Marecha: 
Dr. Gregorio Thaumdturgo de Azevedo, cento e quinze ( 115) votos, e 

Senador Rego M onteiro, vinte e tres (23) vc,tos; para Vice-Governador: 
Capitão-Tenente Olavo Machado, cento e dezeseis (1 16) votos, e Bent•) 

Brasil, nove (9). Em Manacapurú : Par~• Govern::tdor, Marechal Dr. 
G rego rio Thaumaturgo de Azevedo, quar ~nta e um ( 41) votos: para 
Vice-Governador: Capitão-Tenente Olavo Vi achado, trinta e nove (39) 
votos, e Bento Brasil, dous (2). Em CO'hjá: Para Governador, Ma· 
rechal Dr. Gregorio Thaumaturgo de A,:evedo, noventa e cinco (95) 
votos, e para Vice·Governador: Capitão-Trnente O] avo Machado, (90) 
votos; Bento Brasil, tres (3), e D r. Souza Brasil, dous (2). Em Coary: 
Para Gove rnador, Marechal Dr. Gregorio Thaumnturgo de AzevedJ, 
sessenta ( 60) votos, e para Vice-Governador: Capitão-Tmente, O la v o 

Machado, sessenta (6C) votos. Em Teffé : Para Governador, Marechal 

D r. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, "' nto e quinze ( 115) votos, e 
para Vice-Governador: Capitão-Tenente Olavo M achado, noventa 

e oito (98) votos. Em São Paulo de O li vença: P ara Governador, Ma·· 
rechal Dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, o item a e seis (86) votos, 
e para Vice-Governador, Capitão-Tenente Olavo Machado, oitenta e seis 

(86) votos. Em Benjamin Constant: Pa;·a Governador, Marechal Dr. 
Grego rio T haumaturgo de Azevedo, quarenta e oito -( 48) votos, e para 

Vice-Governador: Capitão-Tenente O la v o Machado, quarenta iC .oito 
( 48) votos. Em Canutama : Para Governador, Marechal D r. Gregorio 

Thaumaturgo ·de Azevedo, quarenta e um ( 41) votos, e Senador Rego 
Monteiro, dous (2); para Vice-Governador, Capítão-Tenente Olavo 

Machado, trinta e nove (39) votos, e Bçnto Brasil, quatro ( 4). Em 
Labréa: Para Governador, .Marechal Dr. G rego :<io Thaumaturgo de 
Azevedo, vinte (20) votos ; Senador Reg,> Monteiro, tres (3); pan 
Vice-Governador: Capitão-Tenente Olavo M achado. vinte e um (21) 
votos, e Bento B rasil , dous (2). Em Floriano Peixoto. Para Gover
nador, Marechal Dr. Grego rio Thaumaturgo de Azevedo, cincoenta e 
seis (S6) votos, e para Vice-Governador: Capitão-Tenente ·Olavo Ma
chado, cincoenta seis (56) votos. 

Em Moura: Para Governador, Marechal Dr. Gregorio Thauma
turgo de Azevedo, cincoenta e seis (56) votos e para Vice-Governll!dor: 
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Capitão-Tenente O la v o M achado, quarenta c seis ( 46) votos; Bento 
Brasil, oito (8) votos e Dr . Souza Brasil, dous (2) . Em Barcellos: 
Para Gover.nador, JVIarechal D r . Grego rio T haumaturgo de Azevedo, 
oitenta e cinco (85) votos e para Vice-Governador: Capitão-Tenente 
Olavo J\hchado, oitenta e tres (83) votos e Bento Brasil, dous (2). 
Em São Gabriel : Para Govemado r, JVIarechal D r. G rego rio· T hauma

turgo de Azevedo, cento c seis ( 106) votos e p ara Vice-Governador, 
Capitão-Tenente Ob.vo .M achado, cento e setenta e oito ( 178) votos e 
Bento B rasil, oito (8) , Em Bôa Vista: Para Govenudor, Iviarechal 
Dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, cento e vinte e um ( 121) 
votos e para Vice-Governador, Capitão-Tenente Olavo JVlachado, cento 

e doze ( 112) votos; Bento B rasi l, seis ( 6) votos e Dr . Souza Brasil , 
tres (3) votos. Sommadas todas essas parcellas, verifica-se que o Ma
rechal Dr. Gregorio Thaumaturgo ele Azevedo obteve, para o cargo 
de Governador, dous mil tresentos e oitenta e cinco (2. 385) votos r 
o Sena-dor Rego lVIonteiro, trinta e tres (33) votos e para Vice-Gover
nador: Capitão-Tenen~·e Olavo Machado, dous mil duzentos e cincoenta 
c sete (2. 257) votos; Coronel Bento Brasil, cento e dezeseis ( 116) vo
tos; D r . Souza Brasil , quarenta e dous ( 42) votos e Dr . Francisco M a

cl1ado, tres (3) votos. Nenhum protesto foi apresent8.do á commissão 
e tambe'11. ás mesas eleito raes , :1.s sim como nenhuma incompatibilade 
constitucional e eleitoral foi reconhecida ; pelo que a Cornmissão de
dara que ohtiveram votos, digo, que obtiveram maioria de votos, nos 
27 municípios do interior, para Governador: O lVIarechal Dr. Grego
rio Thaumaturgo de Azevedo e pa,·a Vice-Governador o C9.pitão-Te
nente Olavo Machado . E' este o relataria que a segunda Commissão 

tem cJ. honra de apresentar á l\.1esa. Sala das Commissões do Congresso 
do E stado, em 5 de Setembro de 1920. ( Assignados) Senadores: Ni
coláo Tolentino, Presidente; e Joaquim Antonio Guedes, Deputados: 
Ihymundo Thomé Bezerra, R elato r :. Adol pho Brasil e Antonio de J e
o.us Cantanheda . 

PARECER 

A Mesa do Congresso dos Representantes do Estado do Amazonas, 
tendo p resentes os relatorios das duas Commissões sorteiadas na fórma 
do Regimento Cmr,rnum e examinando-·os detid~.mente, em f ace da Con-



stituição de 21 de Março de 1910 e leis eleitoraes ns. 693, cie 15 dê 
Outubro de 1911, e 701, de 27 de Setembro de 1912, que deu nova or

ganização ao serviço eleitoral do Estado; considerando que nenhuma ir
regularidade ±oi notada pelas respectlvas Commissões, que possa induzir 
a nullidade da eleição, visto terem sido observadas todas as exigencia~ 
essenciaes; e attendendo a que nenhum protesto foi apresentado contra 

a organização e as actas das mesas eleitoraes e as mesmas Commissões; 
e attendendo mais a que alguns cidadãos que obtiveram votos para os 
cargos de Governador e Vice·Governador são em numno muito infe
rior esses votos aos que obtiveram os Srs. M arechal Dr. Grego rio 
Thaumaturgo de Azev·edo e Capitão-Tenente Olavo IV:hchado, e, con
Ei der ando, finalmente, que, sommados os votos apurados pelas duas 
Commissões, nos 28 municípios do Estado, obtiveram: tres mil e no
V"enta e cinco votos (3. 095) votos para Governador o Marechal Dr. 
Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, e dous mil oitoce;1tos e trinta e 
cinco (2. 835) votos, para Vice-Go·vernador, o Capitão-Tenente Olavo 
M achado, numero de votos estes que representam a maioria absoluta 
elos suffragios do eleitorado que compareceu á referida eleição, confor

me o quadro que a este acornpanha. Estando de pleno accôrdo a :Nlesa, 
~ ella de parecer que seja approvada, para todos os effeitos legaes, a 
eleição procedida a 14 de Julho ultimo, e que sejam dechrados eleitos 
e reconhecidos para o prmcimo futuro quatriennio, a começar de 1 de 

Janeiro de 1921 e a terminar a 31 de Dezembro de 1924, Governador 
o Exmo. Sr. Marechal Dr. Grrgorio Thaumaturgo de Azevedo e 
Vice-Governador o Capitão-Tenente Olavo Machado. Sala das sessões, 
em S de Setembro de 1920. - Bento Ferreira Marques Brasil, Vice
Presidente do Senado, em exe rcício de Presidente do Congresso. -

Benjamin Ferr~ira Valle, 1.0 Secretario do Senado. - Joaquim Do
rirmo de Castro, 1.0 Secretario da Camara. - - Jo aquim de Souza Ra
mos, 2.0 Secretario do f)enado . -José de Souza Guimm· ães, em exe r· 
dcio de 2.0 Secretario da Camara. 

Reaberta a sessão ás 13 horas, o Sr. Presidente manda ler os re-
1atorios das Commissões e o parecer da l'vlesa, pondo-os em discussão. 
Não havendo quem pedisse a palavra o Sr. Presidente declara encer
tada a discussão e submette a votos os referidos re1atorios e parecer, 
com as suas conclusões, verificando-se que foram approvados por una
nimidade . E lendo, o Sr. Presidente os resultados approvados., declara 
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há verem obtido maioria de votos, digo, maioria absoluta · de votos, o 
Exmo. Sr. Dr. Marechal, digo, Marechal Dr. Grego rio Thaumaturgo 
de Azevedo e o Exmo . Sr. Capitão-Tenente Olavo Machado. E, de 
pé, sendo acompanhado pelos membros do Congresso e por todas as 
pessoas que assistiram a esses trabalhos, o Sr. Presidente1 em altas 
vozes, proclamou eleitos e reconhecidos para o quatriermio de 1 de J a-
1:eiro de 1921 a 31 de Dezembro de 1924, Governador o Exmo. Sr. 
Marechal Dr. Grego rio Thaumaturgo de Azevedo e Vice-Governador 

o Exmo. Sr. Capitão-Tenente Olavo Machado. 
As ultimas palavras do Sr. P residente foram cob!!rtas por uma 

calorosa salva de palmas e manifestação de applausos, não só dos Srs. 

representantes do Estado, como das galerias. Em seguida pediu a pa
lavra o Sr. Deputado Raymundo Thomé Bezerra, Presidente da Ca
mara, que pronunciou um discurso de congratulações com o Partido Li
beral e o eleitorado independente do Estado, que assim concorrem para 
salvação do Amazonas, elegendo dous distinctos cidadão& que serão a 
garantia da paz e harmonia da família amazonense e do progresso do 
Estado, concluindo por apresentar o seguinte requerimento verbal;. 1.0

, 

que a Mesa seja autorizada a expedir telegramma ao Exmo. Sr. 
Presidente da Republica, confiando em S . Ex., que tomará na devida 
consideração, afim de r e sol ver, com a sua clarividencia e cultura jurí
dica, este caso -de ·direito constitucional que tanto interessa a fôrma 
republicana federativa, aguardando ainda este Congresso a solução que 
sempre reclamou, baseado no direito e na justiça de sua causa, con·· 
firmados por diversos e successivos accórdãos do Supremo Tribunal 
F cderal; 2.0

, que s-eja communicado por telegramma, este facto auspi
cioso aos Srs . Presidentes do Supremo Tribunal Fede~al, do Senado 
e da Camara federaes; aos Srs. Governadores dos Estados e á imprensa 
do paiz; 3.0

, que o Congresso, incorporado, vá cumprimr:ntar e congra· 
tular-se com o Exmo. Sr. Marechal Dr. Gregorio Thaumaturgo de 
Azevedo, presente, nesta Capital, por haver sido eleito, reconhecido e 

proclamado Governador do Estado, e seja communicado por officio ao 
Sr. Capitão-Tenente Olavo Machado, por se achar ausente. Posto em 
discussão este requerimento e não havendo quem sobre elle pedisse a 
palavra, foi submettido a votação e approvado unanimemente. Em se
guida o Sr. Presidente convida os ·srs. congressistas a se demorarem 
no recinto durante o tempo necessario para ser lavrada ::t presente acta, 



a qual, lida ·e f'OSta c:!TI discussão, não havendo quem con~ra ella se rría'

nifestasse, deu-a por approvada, sendo em seguida assignada pelos Srs. 
congressistas presentes e encerrada a sessão ás 15 horas, do que, para 
constar, eu, Benjamin Ferreira Valle, Secretario do Congresso, a sub
screvo e assigno. - Bento Ferreira Marques Brazil, Presidente. -
Benjamin Ferreira Valle, Primeiro Secretario do Senado. -Joaquim 
Doriano de Ca:stro, Primeiro Secretario da Camara. - Joaquim de 
Souza Ramos, Segundo Secretario do Senado. - José de Souza Gui
marães. - Antonio Guerreiro Antony. - Alberto Botdho Coelho. -
Joaquim Antonio Guedes. - Nicoláo Tolentino. - Raymundo Thomé 
Bezerra, Presidente da Camara. - F. Pacheco de Azevedo, Vice-Presi

dmte da Camara. - João Capistrano da Silva Motta, Deputado. -
Antonio de Jesus Cam~ànhede , Deputado. ·- F""ancisco }/Iattos de Car· 
valho, Deputado. - José H enriques Filho, Deputa,do . - Adolpho 
Brasil, Deputado. - ivl anoel José de Andrade Filho. 

Co.nferida · e concertada por nós . - Bento Ferreira lviarques Bra
zil, Presidente. - Benjamin Ferreira Valle, 1.0 Secretario do Senado . 
- Joaquim Doriano de Castro, 1.0 Secretario da Camara . - Joaquim 
de Souza Ramos, Senador, 2.0 Secretario. - José de Souza Guimarães, 
2.0 Secretario da Camara. - Antonio Guerreiro Antony, Senador, Pre
ridente da l.a Commissão. - Alberto Botelho Coelho, Senador. -
Nicoláo Tolentino, Senador, Presidente da z.a Commissãr •. -Joaquim 
Antonio Guedes, Senador. - R aymundo Thomé Bezerra, Presidente da 
Camara. -Francisco Pacheco de Azevedo, Vice-•Presidente. - Antonio 
de Jesus Cantanhede, Deputado. - Francisco k!.attos de Carvalho, 
Deputado.-:- José H enriques Filho, Deputado.- Adolpho Brasil, D epu
tado.- .João Capistrano da Silva Mattos, Deputados.- .M.anoelJosé 
de Andrade Filho, Deputado. 

Dos numerosos assistentes á solemnidade da proclama,ão assigna-
1 am em seguida a acta 264 pessoas, representantes de tu das as classes 
sociaes, como consta do respectivo livro de actas, do qual se extrahiu 

esta cópia . - Benjamin FerreiTa Valle, 1.0 Secreêario do Congresso. 

Reconheço proprias as assignaturas supra e retro, dos Senadores e 

Deputados, membros do Congresso dos Representantes do Estado; dou 
fé. Manáos, 9 de Setembro de 1920. Em testemunho da verdade. -
O tabellião, Thomaz de Medeiros Po·nies. 
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DOCUMENTO N. 6 

Manáos, 10 de Janeiro de 1921. 

Illmo. Sr. Coronel Dr. João Alves de Azevedo Costa, D. Com
mandante do 27.0 Batalhão de Caçadores . - Como elemento de minha 
defesa e prova contra a validade do reconhecimento do Dr .' Cesar do 
J{ego Monteiro por sua Assembléa em 5 de Setembro do anno findo, e 

da sua posse perante o Tribunal de .Justiça, em l do Lorrente, vos so
licito declarar-me officialmente si, attendendo ás ordens do Governo 
Federal e requisições do ex·Governador e do Presidente do mesmo Tri
bunal, mandastes contingentes do 27.0 Batalhão, de que sois seu digno 
Commandante, impedir a assistencia popular naquelle reconhecimento, 
fechando a rua e tendo uma sentinella á porta do edificio, e tambem 
conduzir ladeado de força armada da residencia para o Tribunal, e 
vice-versa, o mesmo Dr. Cesar do Rego l.V1onteiro, e bem assim, im
pedir a entrada no Tribunal a todos que não apres·entavam cartão no
minal e intransferível; resultando o comparecimento apenas de 58 pes
soas a esse acto ele posse dada por cinco desembargadores, não compa
;·e·cendo quatro. Outrosim, se vos pedi garantias para o funccionamento 
do Congresso que me reconheceu e empossou; se a grande massa papu
lar, de mais de oito mil pessôas representantes de todas as classes, 
que assistiu a esses actos, sempre se manteve calma por solicitações mi
nhas, p~.ra auxiliar-vos no CtEnprimento das ordens que tinheis do Go
verno Federal. - Marechal Gre.qorio Thaumaturgo de Azevedo. E 
eu, Secretario Geral do Estado, Bernardo Fortunato dos Santos, declaro 
estar conforme o original. Manáos, 10 de Janeiro de 1921. -Bernardo 
Fortunato dos Santos. 

Reconheço propria a assigna.tura supr8., de Bernardo Fortunato dos 
Santos; dou fé. Manáos, 18 de Janeiro de 1921. Em testemunho da 
verdade estava o signal pubH o. - O Tabellião, Thomu:. de Medeiros 
Fontes. 

Cabo Sub-Fluvial do Amazona~ - Palavras quarenta - Tek· 
gramma de Pará - Data de vinte e sete de Dezembro de mil nove
centos e vinte - Horas sete e quarenta e cinco -- Official - Com-
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mandante vinte e sete - ~lanáos - Acabo receber seguinte telegram· 
ma resposta a.os meus dous. "Para garantir Superior Tribunal Jus
tiça mandareis Commandante vinte e ·sete Batalhão Caç..1dores attender 
requisições . Presidente Tribunal e depois as do Governador por elle 
tmpossado. Saudações. - Calo geras." Saudações. - General J oa
quim lgnacio. · Confere com o original. Eu, Guilherme Lemos Faria, 
Primeiro Tenente, servindo de Se-cretario, que o subscrevi. 

Superior Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Nu
mero trezentos e vinte e sete - Em vinte e sete de De?.embro de mil 
novecentos e vinte - Ao Excellentissimo Senhor Coronel Comman
dante do vinte e sete Batalhão de Caça·dores - Devendo este Superior 
Tribunal no dia primeiro de Janeiro proxímo, ás nove horas, empossar 
o Excellentissimo Senhor Senador Cesar do Rego Momeiro, no cargo 
de Governador, na conformidade do artigo trinta e seis G.a Constituição 
do Estado e, tendo conhecimento de que adversarios do mesmo Senador 
pretendem subverter a ordem, solicito de Vossa Excellencia as necessa
rias providencias no sentido de garantir o livre funcci ,.mamento desta 
Corporação Judiciaria. Attenciosas saudações. - Doutor Antonio G. 
P. de Sá Peixoto, Presidente. Confere com o original. Eu, Guilherme 
Lemos Faria, Primeiro Tenente, servindo de Secretario, 'jue o subscrevi. 

Vigesimo Setimo Batalhão de Caçadores . Terceira Companhia. Ao 
Sr. Major Fiscal . Parte - Cumprindo a ordem verbal do Sr. Coronel 
Commandante, sahi, hontc:m, ás seis horas e cincoenta minutos com a 
Companhia afim de garantir o livre funccionamento do Superior Tri
bunal de Justiça do Estado, no a c to da posse do Gov.~rnador do Es
tado. Na rua Dez de Julho colloguei seis praças sob o commando de 
um cabo de esquadra: na praça S. Sebastião, lado oriental, uma secção 
sob o commando de um sargento; no fundo do Palacio· d .'l Justiça uma 
patrulha sob o commando do Sr. 2.0 Tenente Severino da Custa J u
nior; o resto da Companhia foi collocado na frente do Tribunal. A's . 
se. te e trinta chegou o Sr. Dr . Sá Peixoto,' P residente daquella casa 
de Justiça; collocando em um dos portões dous serventuarios de Justiça 
afim de petmittirem a entrada dos que se achassem munidos de cartões 
de ingresso assignados pelo mesmo desembargador; dando isto logar 
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a timá ligeira altercaçãú entre o mesmo Desembargador e o Advogado 
Dr. Souza Brazil . A's oito horas e dez minutos grande multidão avan

çava pela rua Dez de Julho e de accôrdo com as ordens que recebera, 

impedi-lhe delicadamente os passos, mostrando-lhe que por alli não po

dia passar, no que fui promptamente attend!do. A's oito horas e cin
coenta minuto~ chegou o Exmo. Sr. Dr. Rego Monteiro, acómpanhado 

por duas esquadras da segunda companhia, o qual foi recebido pelo 

Dr. Presidente do Tribunal e empossado seguiu acompanhado por duas 

esquadras de minha Companhia para o Palacio Rio Negro, para on:de 
com o restante da minha Companhia por vossa ordem verbal tamhem 

~rgui. Em Palacio ainda me determinastes que seguisse para a rua 

Barrozo e ahi tomasse precauções, de maneira que da prJça São Sebas

tião á rua dos Barés não permittisse a passagem de grupos. Em cum
primento desta ordem, em todas as esquinas colloquei patrulhas. A's 

vinte e quatro horas me retirei, ainda por vossa ordem verbal, para o 

quartel, sem que se registrasse a minima perturbação da ordem publica. 

Quartel em IVIanáos, dous ·de Janeiro de mil novecentos e vinte e um. 

- Adalberto Duarte de Merirlonça, Capitão. Confere . Eu, Guilh_enne 

Lemos Faria, 1.0 Tenente, servindo de Secretario, que a subscrevi. 

Vigesimo Setimo Batalhão de Caçadores - Segunda Companhia. 
,-\.o Sr. Capitão Fiscal. Parte . ~ No cumprimento d,: ordem segui 

hoje, com a Companhia, ás ~ete horas, para a praça do Riachuelo, onde 

me concentrei. Desta unidade destinei quatro esquadras, conforme o que 
me fôra orcknado, para o serviço de sentindlas nas esq1:inas das ruas 

Henriques Martins, Saldanha Marinho e Vinte e Quatro de Maio, á 
frente d;J. Companhia: á retaguarda a rua Theodureto Souto e no co

meço da praça Quinze de Novembro; flanco esquerdo rua :Municipal, 
alto da Matriz; flanco direito á mesma rua Municipal e perpendicular~ 
mente a esta: Marechal Deodoro, Barrozo e Guilherme lVIoreira, já nos 

limites da praça da Constituição. Este serviço fôra fé: to para, man· 

tendo rigorosamente a ordem publica, impedir que grupos de desoccupa
clos perturbassem-n'a, transpondo aquellas ruas e difficulta.ndo a cere

monia da posse do G oYe rno do Estado. Para isso era n~cessari.o aind·a 
que ajuntamentos não se formassem e que o transito não se 

désse pelo . centro da avenida Eduardo Ribeiro e sim pelas ruas 
calçadas. Estas ordens foram pela população hem rec,.bidafl, ri'lelhor 
~t:m.oridas, não se dando retardo ~'o-um ~e qug~oou·r int ~ "" A ' n.l"' .. ú ·'-'"' '· _, __ e.e~ o e s . po~ 
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retirar e aguarda, em columna, ordens na praça da Constituição: ás 
onze horas recebi ordem para retirar, afinal, para o quartel, o que fiz. 
sem occorrer a menor novidade durante o serviço daqueHa manutenção 
de ordem. Junto a esta um croquis para melhor comprehensão de meu 
serviço. A côr vermelha representa as primeiras posições e a azul a 
segunda posição. Quartel em Manáos, primeiro de J antiro de mil no
vecentos e vinte e um. -- Cid Cameiro da França, Capitão. Confere. 
'Eu, Guilherme Lemos Faria, 1.0 Tenente, servindo de Secretario, que 
a subscrevi. 

Vigesimo Setimo Batalhão de Caçadores. Ao Sr. Major Fiscal. 
Parte - Em cumprimento ás ordens recebidas, dirigi-me hontem, ás 
sete horas, para o Palacio Rio Negro, afim de collocar-me ás ordens do 
Sr . Dr. Cesar do Rego Monteiro, Governador eleito e reconhecido do 
Estado e que ·devia tomar posse perante o Superior Tribunal de Justiça. 
No desempenho ·dessas ordens, acompanhei o citado Dr. Rego Monteiro 
do Palacio do Governo ao da Justiça e vice-versa, sem que cousa al
gnma tivesse acontecido de anormal, que pudesse attentar contra a 
ordem publica, a qual foi inteiramente assegurada. Cerc2. de onze horas 
regressei ao quartel, depois de haver sido dispensado pelo Governador, 
que acabava de prestar o compromisso, e á disposição de quem me 
achava. Quartel em r.1:anáos, dous de Janeiro de mil novecentos e vinte 
e um. - Guilherme Lemos Faria, 1.0 Tenente. Confere com o original. 

E~.;, Guilherme Lemos F<nia, 1.0 Tenente, servindo de Secretario, que 
a subscrevi. 

Superior Tribunal de Justiça do Estado do Amaz•mas. Numero 
dezes·eis. Em treze de Janeiro ·de mil novecentos e vinte e um. Ao 
Exrno .. Sr. · Coronel Commandante do Vinte e Sete Batalhão de Caça

áores - Cumpro e dever ·de agradecer a V. Ex., as providencias, que 
wniou, para o livre funccionamento deste Tribunal pnr occasião da 
posse dro Desembargador Cesar do Rego Monteiro no cargo de Go
vernador do Estado, em primeiro de .T aneiro corrente. Tão acertadas 
foram eGsas proYidencias que a cidade permaneceu em completa tran
•.]uillidade, não havendo um só conflicto a registrar, conforme, em te
legramma, communiquei aos Exmos. Srs . Presidente da Republica e 
General Inspector da Região. Attenciosas saudações. -· Dr. Antonio 
G. P. de Sá Peixoto, Presidente. Confere com o original. Eu, Guj-
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1herme 1-emo~ Faria, 1.0 Tenente, servindo de 6ecretari ... , qut a sub
screvi. 

:F 
Joaquim Doriano d~ Castro, 1.0 Secretario da Camara dos D ep ti

tados do Estado do Amazonas, etc., etc. : 

Certifico, a requerimento verbal ào Advogado Dr. José Alves de 
Souza Brasil, que, revendo o livro de actas das sessões desta Camara 
E das do Congresso dos Representantes do Estado, nelle a fls. 19 e 20 
encontrei a acta do theôr seguinte: Acta da sessão so1::mne de com
promisso e posse do Exmo. Sr. Governador do Estado, Marechal Dr. 
Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, como abaixo se declara - · Ao 
primeiro dia do mez de J anciro do an!lo ·de mi 1 novecentos e vinte e 
um, nesta cidade de Manáos, Capital do Estado do Anuzonas, ás nove 
horas da manhã, p resentes os E xmos. Srs. Senadores e Deputados E s
taduaes, abaixo assignados, sob a presidencia do Senhor 8!"nador Bento 

Ferreira Ni:arques Brasil, Vice-Presidente do Senado, t~ :l exerci~io d e 
Presidente do Congresso, auxil iado pelos ].0 e 2.0 Secret~. :- ios do mesmo 
Senado e pelos 1.0 e 2.0 ditos da Camara dos Deputados, cujos nomes 
figuram no fim da presente acta; tendo sido préviament<" convidado, se 

apresentou e foi introduzido no recinto deste Congresso, na fórma dn 
seu actual Regimento commum, o ·Exmo . Sr. l\1 a rechal Dr . Grego rio 
Thaumaturgo de Azevedo, no caracter de G overnador dr:ito e reconhc· 
cido deste Estado, de accôrdo com a Cunstituição de 21 de Março d ~ 

1910, em vigor, para o período quatriennal de 1921 a 1924, e, de con

formidade com o art . 35, da mesma Constituição, lhe foi deferido · peh 
Congresso, ora representado pelos seus membros abaixo fi ·rmados, pre
sentes ao acto, o compromisso legal do seu cargo, consoante os di spo
sitivos do citado art. 45, da p redita Constituição. Acto ' continuo o 

Exmo. Sr. Vice-Presidente em exercício de Presidente, -d e pé, procla
mou em voz alta e distincta, solemnemente empossado o Exmo. Sr . 
·Marechal Dr.- Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, Governador do Es
tado, c declarou que deixava de ter logar a posse do Exmo. Sr. Ca
pitão-Tenente OlaYo 1\.fachado, eleito e reconhecido Vice-Governador 

do Estado para o periodo acima alludido, por se achar o mesmo Capitã(I

T m ente Olavo :\!achado. ausente desta cidade. Er;n firmeza do que, 
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eu; Joaquim Doriano de Castro, r.o Secretario do Congresso, lavrei .il 

presente acta; que vae por todos assignada e pelos cidadãos aqui reuni
dos que o. quizerem, no edifício onde se acha reunido o Congresso. Paço 
Municipal desta cidade, sala do Conselho, Manáos, 1 de Janeiro de 

.. 1921. -Bento Ferreira 1Harques Brasil, Presidente. - Gregorio T!zau· 
maturqo de Azevedo. - Joaquim Doriano de Castro, 1.0 Secretario da 
Camara. - Benjamin Ferreira Valle, 1.0 Secretario do S,·nado. - J oa
'!uún de Souza Ramos, 2.0 Secretario do Senado.- José de Souza Gui-
1Ízarães, 2.0 Secretario d~ Camara. - Raymundo Thomé Bezerra, Pre
sidente da Camata. -- F. Pacheco de Azevedo, Vice-Presidente da 
Camara. - Alberto Coelho, Senador. -Francisco lrfa:tios de Carva· 
lho, Deputado. - Leopoldo M.anoel da Silva Neves, Deputado. -
José Henriques Fillzo, Deputado. - Ni f.'o!áo Tolentino, Senador. -;-
Antonw Guerreiro Antony, Senador. -- 111anoel José Andrade Filho, 
Deputado e Desembargador. - Luiz F. de Oliveú·a Cabral, Desembar
gador. - Bonifacio F. de Almeida. Seguem-se mil cento e setent•t 
( 1.170) assignaturas de pessoas de todas as class~s sociaes que assisti
rám á posse de que se trata, como se verifica do mesmo livro de actas, 
de folhas 19 a 34 . Era o que se continha em dita acta que para aqui 
transcrevi fielmente do proprio original, i~ qual me reporto e affirmo 
Goh palavra de honra ser a expressão da verdade. Eu, Joaquim Do
riano de Ca~tro, 1.0 Secretario da Camara dos Deputados do Estado 
do Amazonas, a escrevi e assigno. Manáos, 3 ·de Janeiro de 1921. -
j oaqtúm Doriana de Castro. 

ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DE COMPROMISSO E POSSE DO EX MO. SR. GO· 

VERNADOR .. DO ESTADO, MARECHAL DR. GREGORIO THAlJMATURGO Dll 

AZEVEDO, COMO AEMXO SE DECLARA 

Ao prin'leiro dl~ do mez de Janeiro do anuo de mil e novecentos e 
vinte e um, nesta .Cidade de Manáos, Capital do Estado do Amazonas, 
;ít, nove horas da manhã, presentes os Exmos. Srs. Senadores e Depu
tados estaduaes abaixo assignados sob a presidencia do Sr. Senador 
Bento Ferreira ~1arques Brasil, Vice-Presidente do Senaào, em exerci
cio de Presidente do Congresso, auxiliado pelos 1.0 e 2.0 Secret~rios 
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do mesmo Senado e pelos 1.0 e 2.0 ditos da Camara dos Deputados, 
cujos nomes figuram no fim da presente acta, tendo sido préviamente 
convidado, se apresentou e foi · introduzido no recinto deste Congresso, 
na fórma do seu actual Regimento Commum, o Exmo. Sr. Marechal 
'Dr. Grego rio Thaumaturgo de Azevedo, no caracter de Gqvernador 
eleito e reconhecido deste Estado, de accôrdo com a Constituição de 21 
de Março de 1910, em vigor, para o período quatriennal de 1921 a 
1924; e, de conformidade com o art. 45 da mesma Constituição, lhe 
foi deferido pelo Congresso, ora representado pelos seus membros abaixo 
firmados, presentes ao acto, o compromisso legal .do seu cargo, consoant~ 
i' dispositivo do citado artigo 45 da predita Constituição. - Acto 
continuo, o Exmo. Sr. Vice-Presidente em exercício de Presidente, de 
pé, proclamou em voz alta e distincta, solemnemente empossado, o Exm. 
Sr. JVIarechal Dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, Governador do 
'Estado, e declarou que deixava de ter logar a posse do Lxm. Sr. Capi
tão-Tenente Olavo Machado, eleito e reconhecido Vice-Governador do 
Estado para o período acima alludido, por. •se achar o mesmo Capitão
Tenente O la v o Machado ausente desta cidade. Em firmeza do que, .cu, 
Joaquim Doriano de Castro, 1.0 Secretario da Camara, servindo de Se
cretario do Congresso, lavrei a presente acta, que vae por todos assi
gnada e pelos cidadãos aqui reunidos e que o quizeren, no edificiu 
onde se acha reunido o Congresso. Paço Municipal, nesta cidade, Sala 
do Conselho, Manáos, I de Janeiro de 1921. - Bento Ferreira Mar
qu~s Brazil, Presidente do Congresso. - G1·egorio T!wumaturgo de 
:lzevedo (Governador empossado). - Joaquim Doriano de Castro, 
I. o Secretario da Camara. - Benjamin Ferreira Valle, 1.0 Secretario 

'do Senado. - Joaquim de Souza R amos, 2.0 Sec•etario do Se-
1lado. - J osé de Souza Guimarães, 2.0 Secretario da C amara. 
- Raymundo Tlzomé Bezerra, Presidente da Camara. - F. Pacheco 
Azevedo, Vice-Presiden te da Camara. - Alberto Coelho, Senador. -·· 
Francisco Mattos de Carvalho, Deputado. - Leo;boldo Aianoel da 
Silva Neves, Deputado . - José Henriques Filho, Deputado. - Ni
coláo Tolentino, Senador. - Antonio Guerreiro Antony, Senador. -
Manoel José de Andrade Filho, Deputado. - Desembargadores: Luiz 
Furtado de Oliveira Cabral.- E. Bonifacio F. de Almeida.- Drs.: 
Francisco P. de Araujo Filho. - Achilles Bevilacqua. - J osé Alr1es 
de Souza Brasil. - Francisco da Rocha e Silv(l. 
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Seguiam-se mais 1 . 170 assignaturas de ptssôas t: representantes 

:le todas as classes sociaes que assistiram á posse e subscreveram a re
ferida acta. 

DOCUMENTO N. 8 

Exmo. Sr. Coronel Dr. João Alvares de Azeredo Costa, M. D. 
Commandante do 27.0 Batalhão de Caçadores - Acabail-do de ser em
possado pelo Congresso dos Representantes do Estado, no cargo de Go
vernador, de conformidade com a Constituição de 21 de 1-'Iarço de 1910, 
unica considerada valida, por diversos arestos do Supremo Tribunal Fe
deral, c, sendo do vosso conhecimento as ordens ·de garantias que o 
Governo da Republica vos transmittiu por intermedio do Exmo. Sr. 
General lnspector da Região, para o livre funccionamento do Superior 
Tribunal e das repartições publicas, emprezas e companhias, não per· 
mittindo desacatos pessoaes, e sabendo que o Superior Tribunal de Jus
tiça empossou ta!!lbem o Dr. Cesar do Rego ]I.,!J:onteiro no mesmo cargo, 
acto este illegal, visto achar-se funccionando o Congresso dos Repre
'entantes, unico considerado legitimo por aquelles arestos, e art. 45 da 
refe rida Constitu'ição, accrescenclo que deixaram ide comparecer tres 
desembargadores como protesto tacito a essa illegalidade; requisito da 
Yossa autoridade providencias para que não sejam in:errompidas as 
minhas funcçõcs no cargo de Governador e mantidas ellas effectiva
rnente até ulterior resolução do Governo Federal. 

Saudações. - .Marechal Gregorio Thaumaturgo de· Azevedo , Go
vernador. 

1'.1inisterio da Guerra - S.a Divisão do Exercito - 7.a Região 
Militar ·- 27.0 Batalhão de Caçadores - N. 2- Amazonas, Manáos, 
1 de Janeiro de 1921 - Ao Exmo. Sr. Marechal Dr. Gregorio Thau
maturgo de Azevedo, o Commandante do 27.0 Batalhão de Caçadores. 

Sr. :Marechz.l - Accuso recebido o vosso officio sem numero de 
hoje datado, em que me communicaes ter V. Ex. assumido o ex-e rcício 

do cargo de Governador deste Estado, perante o Congresso dos Repre
sent:mtes, de conformidade com a Constituição de 21 de Março de 1910, 
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c. ao mesmo tempo requisitando a este commando providencias, para 
que não seja~ interrompidas as vossas funcções do cargo de Gover
;!ador e mantidas ellas effectivamente até ulterior resoluç::c· do Govenio 
Federal. 

Em resposta cumpre-me vos declarar que as ordem recebidas das 
autoridades superiores ftderaes são para manter a ordem publica, asse
gurar garantias pesscaes a V. Ex. e outros, e attender as reqms1çoes 
cio Governador empossado pelo Superior Tribunal de Justiça do Es
tado. 

Agradecendo a gentileza da communicação apresento á V. Ex. 
:neus protestos de elevada consideração e estima. 

Saude e fraternidade. -João Alvares de Azeredo Costa, Coronel. 

DOCUIVIEKTO N. 10 

Cópia - Sessão permanente do Congresso dos Representantes do 
Estado do Amazonas, em 21 de Março de 1921. Presideucia do Senhor 
Bento Ferreira Marques Brasil, Vice-Presidente do Senado, em exer

cicio de Presidente do Congresso, Secretariado pelos Senhores Benjamin 
Ferreira Valle, Joaquim de Souza Ramos, Joaquim Doriano de Castro 
t José de Souza Guimarães, respectivamente primeiros e segundos secre
tarias do Senado c Cama r a dos Deputados . A' hora regimental, no 
salão do predio numero 31, da rua Luiz ' Antony, desta cidade, desti
nado para nelle funccionar esta alta Corporação Legislativa do Estado, 
feita a chamada, de accôrdo com o regimento commum em vigor, veri
ficando-se hav er numero legal, foi pelo Senhor Presidente declarada 
abert;;, a sessão. Não havendo expediente passou-se á primeira p?.rte 
da Ordem do Dia. Pediu a pa'lavra o congressista Senhor Pacheco de 
Azevedo, e esta lhe sendo concedida, leu e passou á N1c~a o seguinte: 
A Commissão de Redacção designada para dar parecer sobre o projecto 
de lei deste Congresso, que concedeu ao Exmo. Senhor Marechal Dr. 
Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, Governador do Estado, seis mezes 
de licença para ir á Capital da Republica, tratar d~s interesses do 
mesmo Estado; considerando que esta alta Corporação ~e acha reunida 
e..rn sessão p:_rmanente desde o dia cinco (S) de Janeiro do corrente 
anno, com o fim de aguardar dos altos poderes da Repnblica, a solú
·~ão da dual idadt~ de Governadores d·este E stado, runbos (·~ mpossad.()s c:n1 
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primeiro ·do· mesmo me'Z de J ar\'~Íro ;. considerando -"~r o presente pro· 
jecto de Matería Especial, é de parecer seja clle impresso e publicado 
rros seguintes termos; Projecto Especial. O Congresso dos Represen· 
ta11tcs do ·Estado , do Amazonas, decreta: Art . . 1.0

. :Ficam concedidos 
.~eis me:Ges de licença ao Exmo. Senhor Marechal Dr. Gregorio Thau
maturgo de Azevedo, Governador do .Estado, para trata; dos intcrcssef; 
do mesmo Estado, na Capital da Republica, com as vantagens de . seu 
cargo; art. 2.0 O mesmo E?J:mo. Sr. Nfarechal Governa,dor entra rã 
no goso desta licellça, qmq1do lhe convier; art, 3.0 Revogam-se as dis
posições em contrario. Sala das Commissões, em Manáos, 21 de Março 
à e 1921. (a) Guerreiro Antony, Senador Presidente; Pacheco de .Aze· 
vedo, Deputado-Relator; Alberto Botelho Coelho, Senador Membro da 
mesma Commissão .. Na segunda parte da Ordem do Dia , foi discutida 
a rcdacção do decreto qut acabou de ser apresentado á Mesa pela respe
ctiva Commissão, e não havendo quem pedisse a palavra foi . posto em 
votação, sendo unanimemente approvado. Na da mais havendo . a trata r 
mandou o Senhor Presidente lavrar a presente acta qu~: vai assignada 
pela Mesa, de accôrdo com o regimento commum d,~sta Casa. En, Joa
quim Doriano de Castro, Secretario da Camara dos Deputados, servindo 
de Secretario do Congresw, a escrevi e assigno. (A) Bento Ferreira 
Marques Brasil , Presidente; Joaquim Doriano de Castro, Secretario; 
Benjamin Ferreira Valle, J.o Secretario do Senado; ,Joaquim de Souza 
Ramos, 2.0 Secretario do Senado e José de Souza Gui;~1arães, 2.0 Se
cretario da Camara. Era o que se continha em a dita acta. que para 
aqui copiei fielmente do prqprio original (livro de actas do Congresso 
a fls. 45' c 46) ao qual me reporto e affirmo sob minha palavra de 
honra e honestidade cívica, ser a expressão fiel da _ verdade. 

Ma~áos, 28 de Março de 1921. ---: .Joaquim Dorirmo de Castro, 
1.0 Secretario da Cam:ua dos Deputados, servindo .de Secretario do Con
gresso. 

DOCUMENTO ~. 1] 

Congresso dos Representantes do Estado do Amazonas ~ Ma
mies, 23 de Março de 1921. 

Exmo. Sr. Marechal Dr. Gregorio Thaumaturw• .. de Azevedo, 
J), D . . Governador elo Estado. -'- A 'fesa do Congresso dos Repre" 
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sentantes do Estado do Amazonas, pelos seus membros ::baixo firma· 

dos, tem a subida honra de communicar a V. Ex. para os fins de 

direito, que o mesmo Congresso, por lei especial de 2! do corrente 

mez, concedeu a V. Ex. seis mezes de licença com a-s vantagens do 
~eu cargo para tratar dos interesses do mesmo Estado na Capital da 

Republica, consoante lhe faculta o artigo 31, numero 10, da Constitui

<;ão Estadual de 21 de :Março de 1910. 
Servindo-nos do ensejo qu,e ora se nos offerece, apresentamos a 

V. Ex . os nossos protestos da mais alta estima e distincta cons_ideração. 
--- Saude e fraternidade. - Bento Ferreira }.{arques Brasil, Presi

dente.- Benjamin F. Valle, 1.0 Secretario do Senado.- Joaquim 
Doríano de Castro, servindo de Secretario. - Joaquim de Souza Ra
mos, 2.0 Secretario do Senado. - José de Souza Guimarães, 2.0 Secre
tario da C amara. 

Reconheço proprias as cinco assignaturas retro; e don fé. Jvlanáos, 

29 de Março de 1921. Em testemunho (estava o signa) publico) da 
verdade. - O Tabellião, Thomaz de kiedeiTOs Pontes. 

A representação lida e publicada no discurso do Sr. Deputado' Mc
tello Junior, é enviada á Commissão de Constituiçã;:> e ,J;;stiça. 

SESSÃO DE 20 DE JULHO (1921 ) 

MANDA ARCHIVAR UMA REPRESE N TAÇXO DO MARECHAL THAUMATURGO 

DE AZEVEDO, PEDINDO O SEU RECONHECIMENTO COMO GOVER N ADOR 

DO AMAZONAS, OU A INTERVENÇÃO NO ESTADO. 

Parecer cht Commissão de Crmstituição e Justiça sobre a represen·· 

tação do i\'larechal Thaumaturgo de Azevedo, pedindo o seu reconheci

mento como Governador do Am::::zonas ou a intervenção no mesmo Es
tado: 

O Sr. Marechal Grego rio Thaumaturgo de Azevedo, na petição 
de 20 de Junho ultimo, encaminhada á Mesa da Ca:·nara pelo Sr. 
Deputado Metello Jl)nior, em sessão de 28 c!o mesmo n•.ez, solicita ao 

Congresso uma providencia constitucional - "que termine de vez ~

~ ituação anarchica do Estado do Amazonas, oriunda da .:oexistencía de 
·lu~~ constituições, de dous poderes legislativos e de dons governadores ." 
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Pede que o Congresso Nacional - "o reconheça como legitimo Go· 
vemador do Amazonas - ou autorize o Sr. Presidente da Republi<;a 
a nomear um interventor que vá alli restabelecer a fórma republicana 
federativa e presidir a novas eleições de Governador e de Intendente, 

\1unicipaes." 

Desde 1917, que o pet!cwnario, de modo insistente, tem affectado, 
não só á deliberação do Supremo Tribunal Federal, como á do Con
gresso N acionai, e á do Sr. Presidente da Republica, os factos ar· 
guidos na sua petição que, com os documentos que a acempanham, vem 
publicada no Diarío do Congresso, de 29 de Junhc . 

Agora, novamente, pede que o Congresso se manifeste, de modo 
claro e inilludivel, na convicção em que se acha de que o caso ainda 
pende de solução definitiva, quando, na realidade, elle se acha plena·· 
mente decidido, por todos os poderes da União e do p roprio Estado . 

Vejamos. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Do estudo das deliberações contidas nos accórclãos numeros 3.347, 
3.348, 3.403 e 3.451, de 1913; 4 .104, de 18 de Outubro e 4.136, r 
4 .162, de 9 e 30 de Dezembro de 1916 - conclue-se haver o Su
premo Tribunal reconhecido a existencia de duplicata de legislatura e 
de constituições no Amazonas, resolvendo que, ao Congresso Nacional, 
competia dirimir a contenda; c, em sua ausencia, prov~soriamente, ao 
Poder Executivo. 

Suppondo em plena vigencia as decisões judiciarias alludidas e 
nellas fundamentando os direitos a que se arrogava, o :Marechal Thau
maturgo, em 1917, acreditando-se eleito e reconhecida por um Con
gresso que pensava ainda existir, organizado de accôrdo com a Con· 
s~ituição reformada de 1910, impetrou ao Supremo Tribunal Federal, 
uma ordem de habeas-corpus para assumir o cargo de Governador do 
Estado do Amazonas no quatriennio que · expirou a 31 de Dezcmbr;; 
de 1920, não logran do deferimento o seu pedido. 

Assim é que, conhecendo da cspecie em apreço, a nossa Alta Côrt::: 
de Justiça, em accórdão de 18 de Abril de 1917 (Revista de Direito, 
vol. 94), declarol,I em pleno vigor a Constitf.lição de 1913, e a organi-



- 412 ...._., 

zação dell.a decorrente, proclamando a ínexistencia do Coni:resso' que 
se dizia organizado de accôrdo cop.1 a Constituição de 1910. . 

Transcrevamos textualmente os fundamentos cssenciaes do accór• 

dão; 

"Considerando que o Congresso Nacional, cuja compc
tcncia para. r e sol ver definitivamente a duplica•·1 ou conflictu 
1>olitico, occorrido · no Amazonas, foi sempre ;O(:c~nhecida por 
.este Tribunal, se manifestou · declarando em v;gGr a organiza~ 

Ção ·· decorrente · da reforma constitucional de I 913; 
"Considerando, portanto, que o Congresso do Amazonas, 

deito segm1do a Constituição de 191 O, deixou de ter exzstencia, · 
•~, por conseguinte, legitimidade para ~purar a eleição, veri
ficar poderes ç dar compromisso e posse ao G.;v~rnador." 

Esta decisão, a ultima proferida pelo Supremo Tribunal, sobre o 
caso do Amazonas e que fez desapparecer todas as anterion:s referentes 
ao a.ssumpto, resolveu, definitivame!'lte a pendencia. Si o Tribunal de
r:idira que o Congresso era o poder c.ompetente para di:imi.r o conflicto 
. poli ti co; c, . si pela manifestação do Congresso, mandando archivar as 
mdicações a.prepcntadas, . pelos seus . fundamentos, entend~u o Suprem9, 
como interpre te da Constituic;;w e das deliberações .legisiativas, que .·. o 

.caso . havia ;âÍi1al recebido decisiv :t solução, não se percehe que alguem 
r, considere re-integra, para o effeito de o fazer rev1ve.r provocando 
novas $Oluções que já não podem ser proferidas. 

Para perfeita elucidaçã.o da hypothese c justificativa d,as . razõr.s 
de decidir do Supremo Tribunal no accórdão de 18 de Abril de 1917, 
convenic11te será recordar as manifestações do Legislativo. 

O CONGRESSQ NAClONAJ" 

No Senado, rejeitado em primeira discussão o projecto Ruy B:n
bo~a, autorizando a intervenção no A·mazonas, mais tarde, novo prO
mmciarnento teve essa Casa do Cóngresso. O Senador Silverio Ncry, 
-repre3cntante amazonense, apresentou a seguinte indicação: 

1'Indico que <l Commissão de Constituição e Diplomacia, 
fendo ern vis t>~ os doçnn)l~ntos qur ora offereço e · ontnis que, 
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p;na interpôr parecer, ella julgue necess:uio co.Jlígi: · e exa:m
iwr, ·cmitta sua opinião sobre a organização do Congresso Le

t;islativo do Estado do Amazonas, eleito em virtud.e da re

forma constitucional do mesmo Estado, e submetta á . approva-
. çãú dei Senado as medidas que, no seu alto cri te rio, julgue 

conveniente sobre essa questão.'' 

A Commíssão de Justiça do Senado opinou pelo archivarnento da 

indicação, sob· o fundamento de que legal fôra a reforma é~nsÚtucionat 
.~ que legitimo era o ,Congresso, ou melhor, a Assembléa Legislativa 

eleita em consequencia da reforma. 
Transcrevamos alguns trechos do parecer: 

"A reforma constitucional do Amazonas, feita pela respe

ctiva Asscmbléa Legislativa, in-vestida de p!lcieres ronsti- · 

tuintes, póde, é certo, ter sido promulgada com preterição d~ 
alguns dos termos do processo i'nstituido pela ;·nterior Consti· 

tuição para a sua revisão; mas não viola evidentemente no 

seu contexto, em suas prescripções essenciaes, nenhum pre

ceito da Constituição da União. A organização por ella dada 

aos poderes do Estado e as regras que estabe!,ce para o re
gu!u exercicio de suas funcções se harmonizam perfeitamente 

com o parto federa I . " 

E sohré a organização do legisbtivo: 

"Eleito em pleito regular, realízado na tpü-:a propria, se

gundo as presrripções da lei eleito ral vigente no Estado; . re

conhecidos os poderes dos sens membros nos termos do respe

ctivo H.egimento Interno, installado no dia préviamente desi

gnado par a a sua reunião, com a presença do Governador do 
Estado e leitura da respectiva mens::~gem; constituido pela elei· 
ção da :Mesa e Commissões permanentes, e cümmunícando-se 

com os outros dous poderes no exercicío constitucional de ~uas 

funcções; com a harmonia ot independencia qn· a cada um 
clelles a3segm-ra a Constitnioão !estadual, ·corrw tudo iazem 

certo os · documentos juntos á indicação, parece á Commissão 
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igualmente que ainda neste particular nenhuma .Provideilcia 
ha a tomar a respeito pelo Congresso N acio:1al, verificado 

como está que não existe nenhuma imperfeição no apparelho 

governamental no Estado do Amazonas; exercendo cada um 

dos seus orgãos as suas funcções dentro dos liJ>lÍtes que lhes 

foram traçados pela Cons tituição. '' 

H.esta, agora, investigar a manifestação da Camara dt>s Deputados. 

A 15 de Setembro de 1916 os Deputados federaes Agapito Pereira, 
Ephigenio de Salles, Monteiro de Souza e Antonio Nogueira, apreseH

taram a seguinte indicação :í Camara: 

" Indicamos que a Commissão de Constituiç~w e Justiça, 
tendo em vist;t os documentos publicados, a requerimento do 

Sr. Deputado Barbosa Lima, no Diario do Co1zgresso, de 10 
do corrente, bem com() os que a esta acompanham, em1tta o 

seu parecer e proponha á Camara dos Srs. Deputados as 

medidas que porventura entenda necessarias em relação á or

ganização constitucional do Amazonas, inst ituiJa pela refor

ma que da respectiva Constituição ali se procedeu em 1913." 

A indicação transcripta, com os documentos que a instruíram, veiu 

~ esta Commissão, que a distribuiu ao Sr. Deputado Mello Franco . 
O illustre Relator, constitucionalista de reconhecidos meritos, eíaborou 

um parecer que constitue uma primorosa peça de lucidez e de saber. Es
tudou o caso amazonense desde suas origens; demonstrou que a dispo

sição do art. 68, da Constituição de 1910 prohibindo sua reforma antes 

de 20 annos, tinha um valor puramente idealista, theorico "porque na o 

ha lei que possa fixar limites ao povo no exercício da soberania na 
plenitude do Poder Publico"; salientou o processo normal da chbor:t
c:ão da reforma constiuicional, provando não haver meio legal de ill i
dil-:i, ·desde que todos os poderes do Estado a . observam; disse não ha

''(T obj ecção alguma a fazer-se :í doutrina sustentada pch Commissao 

do Senado, em seu parecer, acceitando .a normalidade da situação con

stitucional do Amazonas; demonstrou tambem que cxtin.ctll ~~sta va o 

mandato da legislatura amazoneme, que impetrára o remcdio do habeas· 
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wrjJI!J ao Supremo Tribunal, não sendo cabível a hypothese de uma 
intervenção. 

E concluiu opinando pelo archivamento d:< indicação. 

Assim, Senado e Camara, de modo insophism:tvel, m:mifestaram-sr_, 
declarando em vigor a organização decorrente da reforma constitucional 
de 1913, como decidiu o Supremo Tribuna!, applicando ao accórdiío dt 
Abril de 1917 taes ddiberações legisla ti v J.5 como razãü de d4fCidir. 

I sto posto, indaguemos da acção do ultimo poder federal . 

,,.· :1" 
. .. , ~.u-

O PODER EXECUTIVO 

Quando, em 1 de Janeiro de 1917, inicio do quatiie!1nio governa
mental que terminou a 31 de Dezembro de 1920, pret~ndeu o petícw
nario, '1\'hrechal T ·haumaturgo ·;de Aze<vedo, assumir o Governo do 
·.\mazonas, para o qual havia sido eleito e legalmente reconhecido o Dr. 
Pedro de Alcantara Bacellar, o então Presidente da Republíca, Dr. 
w~~~cesláo Braz, entrou em relações officiaes com o leg;rimo chefe do 
rxecutivo estadual. Terminado o mandato do Dr. Alcantara Bacellar e 
deito e reconhecido Govern:1.dor do Amazonas o Desemb:ngador Ces <J.r 
do Hego .Monteiro, novamen te o .Marechal Thaumaturgo, esquecido de 
que a Constituição de 1910 prohibe a reeleição do Gov<:rnildor, diz-ge 
nflvamente eleito ou reeleito, por essa Constituição, ·e 'JjlfJella par;t os 
?oderes federaes, pleiteando o seu reconhecimento , 

O eminente Sr. Presiden te da Repub'lica, em telegramma dirigido 
:10 peticionario a 2 dt .Janeiro deste annc, referincle-~e a tdegramma 
:mterior, d~ 16 de D ezembro, collocou a questão no verdadeiro terreno 

consti tucional, observando que - "o poder competente para dizer da 
1 ~gitimidade do Governador é o Congresso do E stado" --, accrescen
tando - "que o unico Congresso com existencia real r1o Amazonas e 
com o qual os poderes federaes e locaes tem mantido relações, proclamou 

Governador do Estado o Dr. Cesar do Rego Monteiro". E terminou 

assim o illustre Sr. Dr. Epitacio Pessôa: "Tal deliberação não está su

j eitR a correcção ou homologação do Governo Federal. Na da, pois , mt 

cumpre fazer siilão acatai-a". 

Eis ahi uma devada demonstração de respeito peJa autonomia do~ 
Estados, dada pelo maior dos constitucionalistas q~e,'teerr. governádo . o 
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de direito consti tucional applicado. 
Deante do exposto, verifica-se que,. sobre o caso do Amazonas, ma

Jiifestaram-se · harmonicament.e os Poderes Judiciario~>, Legislativo e 

Executivo, dando-o como ·defin.itivamente ··rcsolvido . l-1<1 uma só · A:;
sembléa L<:gislativa, unica, com existencia · real no An:"zonas, a · qur 
funccionn· e · mantém reiaçiks com os Poderes Federaes e estadua~s. H a 
uma só Constituiç-:io, a de 1913, observada por todos os · podtres do 

Estado. H a um só Governador, o Dr. Cesar elo H.ego Monteiro, reco
nhecido pela legitima Asse.mbléa e empossado pelo Supt>rior Tribunal 
de Justiça do Estado, no dia 1 de Janeiro deste amw, c:ujo mandatl) 
termina a 31 de Dezembro de 1924. 

E porque, normal e legitima tenha sido a sua investid~ra, impro
cedentes que são as razões arguidas na representação sujeita ao exame 

desta Commissão, nada ha, que possa, na hypothese, aco11~dhar um pro· 
jecto de lei ou qualque!' conclusão de facto, afim de ser ievada ao es
tudo e voto da Camara dos Deputados, como já em 1916, fez salientar 
:> Sr. Deputado Mello Franco, mesmo porque, como elevadarnente re· 
~·olveu o Sr. Presidcilt<': da H.epuhlica, a d eli ber~tção da Assembléa Le: 
gislativa do Estado elo Amazona~, a unica t:elffi existenc ia legal, rcco· 
nl1ecendo Governador o Dr. Cesar do Hego Monteiro - não está SU·· 

jeita a correcção ou homologação do Governo Federal. 
De ante do exposto, a Commissão de Constituição t .T ustiça opina 

e requer que seja archi:vada ~ mesma repre sentação com cs dncnmentos 
(:ue o àcompanharam . 

Sala das Commissões, 19 de Julho de 1921. - - Cunlza Aiaclzado, 
Presidente. -- .1 uvenai Lamm·tine, P,elator. - ·Me !lo Franco. -- H ez· 

tor de Souza. - Thomaz Rodrigues. -- Carlos Nla:'Cimilianu, com res
tricções quanto ao~ fundamento~ do pa.recet. ·- - A Tlindo Leoni. 

SESSAO .DE 26 DE JULHO 

Discussão unica do pareecr n. 49, de 1921, mand,1ndo archivar 
uma representação do Marechal Thaumaturgo .de Azevrdo, pedindo o 

~.eu .f~~()nhe~Jmento ·como GoYernador do Amazonás, ou a :ntervenção nn 
.E~tadO . · · . 
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Encerrada e annunciada a. votação

Approvado . 

O .Sr. Ephigenio de Sal-les: (peLa orde-m ; --- Sr. Presidente, 

\".Ex. far-me-ha o obsequio de informar-me se já passou a discussão 

un ica do parecer n. 49 '? 
O SR. PRESIDENTE: -- J:'t foi approvada. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: -- St. Presidentt, ptdi a palavra 
~ómente para declara r que votei a favor da representac;iio e contra o 

parecer. 
O SR. PRESIDENTE: - V . Ex. queira mandar por escripto a su;t 

declaração. 
Vem á Mesa e é lida a seguin.te 

DECLARAÇÃO DE VOTú 

Declaro que votei a faV'or da represent81çã,o do Sr. :viarechal 
Thaumat•.:.rgo de Azevedo e Cúntra o parecer n. 49, de 1921 . 

Sala das sessões, 26 de Julho de 1921. - Ephigenio de Salln 





ANNEXOS 





MANiiPIESTO AJ NAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE GUERRA A' BAHIA 

.O Decreto presidencial que acaba de fulminar a Bahi;t com um 
ra,.go de J upiter Tonante, exprime-se nestes termos : 

"0 Presidente da Reoublica dos Estados Unidos de Brasil: 
considerando que, o Üüvcrnador do Estado da Bahia, invocando 

0 art. 6.0 , rL 3, da Constituição e allegando a insufficiencia das forças 
de que dispõ~, requisitou a intervenção do Governo Federal para resta
belecer a ordem: e tranquillidade no Estado; 

considerando que a requisição é feita por um Governo, cup legiti
midade não se contesta; 

considerando que aperturbação da ordem e tranquillidade na l'hhia 
é um facto de notoriedade publica, cuja extensão e gravidade os proprios 
,1dversarios do Governo local não cessam de proclama.r; 

considerando, portanto, que ao Governo . da União incun1bt atten
der á reauisicão do Governo local: 

Reso'lve intervir no Estado da Bahia, nos termos do art. 6.0
, n. 3, 

da Constituição, mandando gue o Commandante daquella região rest;<
heleça a ordem e tranquillidade no dito Est;ido, de accôrdo com as 
instruct;ões que nesta data lhe são dadas pelo IVIinistro dos N egocios da 
Guerra." 

A doutriná da presidencia é, portanto, que, em se averiguando uma 
turbação extensa e grave da ordem e tranqnillidade num Estado, a 
Intervenção · é fatal, é céga, e tem de revestir, necessariamente, a fôrma 
de uma providencia de guerra, commettida ao commandante da região 
;nil i ta r. 

Não é um acto de jurisdicção política, incumbido á alta prudencia 
do Chefe da Nação e por elle exercido li1ediante um interventor civil ,' 
através de quem o Governo Federal entenda "em negocios peculiares 
ao Estado", juntando nas suas mãos, para nelle "restabelecer a ordem 
e a tranquillidade", aos poderes da administração centnll os da admi
nistração estadual necessarios ao desempenho da sua missão extraordina
ria e á gravidade extraordinaria. das suas responsabilidades. 

Não; não é isso, mt sah(~dori;1 do Presidente. 
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E' uma simples medida marcial, entregue ás autoridades militares 
e desenvolvida, no circuito estreito da força armada, entre um General 
e o Ministro da Guerra. 

Deante da ordem transtornada e da tranquillidade z.balada, se fôr 
consideravel o abalo e sério o transtorno, ao Governo da Nação não 
rrssiste o di reito, não incumbe o dever de investigar as causas da intran
qu:llidade e desordem, examinando onde estão essas causas, e apurando 
se o elemento anarchico se acha nas ruas , ou reside numa administração 
transviada, cujos crime3 busquem, na intervenção por el la requerida, a 
consolidação da sua tyrannia. 

Essa theoria funesta não se rende a taes considerações. Segundo 
os seus princípios de crassa 'bastardia, tudo está na reqllisição do Go
verno do Estado. Essa ~equisição tem o caracter intimatorio. Importa 
numa ordem, num preceito, num mandado indeclinavel do Govern~.dor 
de Estado ao Presidente da Republica . 

Deante della não se admitte que elle recalcitre, ou tergiverse. 

Recebeu elle a reauisicão do Poder Executivo no Estado, e existe, 
realmente, no Estado, ; . inc~1cada québra da ordem'? Pois, se a desordem 
r:\iste, e a requisiçiio estadual chegou ás mãos do Presidente, é baixa r 
a cabeça, fechar os olhos, tap:u os .ouvidos, arrolhar a conscienci3., e pôr 
o Exercito N acionai ao serviço do Governo do Estado. 

Mas, se acontecer gue a subversão da ordem e as alterações da paz 
resultem, exactamentc, dos actos desse mesmo Governo requisitante'? 
Se nesses actos recahir com evidencia, con1. escandalo, rnm h·~utal idade 
a violação das leis'? Se a desordem, que se allega, para obter a inter
vencão, constituir uma reacção natural, necessaria, irwvitavel das popu
hções contra essa delinquencia compressora e provocadora do Governo 
de Esta.do '? Sim, se tudo isto se clér, -- aind~ assim ha de intervir o 
Governo da União, e não para eliminar as camas de dc)(lrdem, convcr
~t'ndo á legalidade o Governo Estadual, mas para se cumpliciar com 
o Governo Estadual nas illegalidades, inconstitucionalidades, immora
lidades, que determinaram a intranquillidade, e anniquil.aram a ordem? 

O Decreto presidencial não affronta, no seu enunciado, esta questão. 
Antes busca subterfugir-lhe. voltar-lhe as costas, (posto seja .esta a 
onestão capit;:~.l no assumpto), não 'e occupando senão. com a existencia 
da perturbação da ttanquillidade e ordem naguelle Estado. Mas, se 
110 seu texto a evita, no seu actr; a resolve brutalmente, outorgando a 
i!Hervt'nção ao Governo perturbador, para assegurar o bom exito aos 
~eus interesses criminosos. 

"A perturbação da ordem e tranquillidade na Bahia -- diz elle -
é um facto de notoriedade publica, cuja extensão e gravidade os pro
pnos adversa rios do Governo local não cessam ·de pr~clamar." 

Tem razãn aqui o Presidente, no q\1e ·diz. Mas fa1ta, não só á 
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/'azão, senão tambem á justiça e, ainda, á evidencia das co1sas, no que 
cal! a. 

Não ha duvida: "os propnos adversa rios do Governo local não 
cessam de proclamar", sim , "a -extensão e gravidade", que apresenta 
"a perturbação da ordem e tranguillidade na Bahia". 

Isso é verdade, não soffre duvida alguma. 
Não soffre duvida, se bem que, ha quasi dois meze:·., o estejamos 

a proclamar, a mostrar, a documentar, e só agora. o Presidente da 
R epublica o enxerga, só agora nof-o crê; só agora; crendo, até ainda ha 
hem pouco, os que nos contestavam, e arguiam dê mentira. 

·Essa gntvidade e extensão, não faz muitos dias que S. Ex. mesmo 
noi-as contestava, allegando que se contttvam e aponüwam pelos nomes 
oo logares do Estado, aos quaes se propagava o movimento. 

· Não nos veiu, entretanto, a crer S. Ex., ser·.ão agera, quando se 
;:proveita do ·nosso testemunho, a.té aqui sempre descrido e rejeitado, para 
estribar nelle a denegação de justiça , com que nos despoj a do nosso 
direito. 

Nem começa a reconhece r que os nossos desmentidorcs lhe faltavam 
á verdade, senão neste momento, para lhes galardoar a elles a falsidade 
grosseira e contumaz de até hontem com a. realizar;ão de todos os seus 
5onhos. 

D e sorte que, na recta consCiencra do juiz, do legisl ado r e do Chefe 
da Nação, que S. Ex. é, e tem sido, estes benemeritos da sua graça 
não a desmerecem jámais como quer que procedam. 

lVIentem pertin;::z e descaradamente doi s mezes, por evitar a inter
Yenção, asseverando que a Bahia estava em paz; e, com esse mentir, 
logram de S. Ex. não admittir a intervent;ão. 

l\!Tas, dP. un:J dia para o outro, invertendo para aicam::n a interven
ção, o em que até á vespera teimavam pertinazment·e, atrev idamente, 
cynicamente, recl amam a in tervenção, por não poderem damina.r o mo
vimento; e com essa confissii.o do cynismo, do arrojo, ch pertinacia n:1 
mentira até vinte e quatro horas antes, obtêm,. num momento, que 
S . Ex. lhes ponha á mesa o regalo d~ intervenção, gu inda como elles 
;1 queriam, e para o que a queriam. 

A intervenção que não saia! E não sai a intervw(io . Que san 
a intervenr;?.o! E a intervenção sahiu . 

P ois sim, gravissim<J. é a perturbação da ordem na Ba_hia . Já 
S. Ex . o percebe, comquanto ainda agora não saiba de que marca ~ a 
sua gravidade, pois , sr, no seu telegramma ao Governador, f alla em asse
gurar garantias "ás populações revol tadas·" , no seu telegramma de in
strucções ao General Cardoso de Aguiar apenas vê em campo a qrupos 
:'rmados", ficando, assim , com toda a distancia, que va·e de qrupos a 
;.iopulações e de armados a revoltados, para o que dér e vier nas apolo
gias do acto presidencial , que ahi teremos a formiguejar , logo que, se-
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b . ' - ' gundo os estilos, a graxa do Thesouro comece a ense ar :JS conv1cçoer: 
perras e tardas. 

Nias, arrimando-se ao nosso testemunho, para demonstrar ''a per
turbacão da ordem e tranquillidade na. Bahia", assim como a sua "ex
tensã~ e g ravidade", trun~ou S. Ex. o nosso depoimento; porque, se 
nós capitulavamos de grave e .o;tensa ess:1 perturbação, com a mesm:1 
insistencia, com a mesma vehemencia, com a mesma evidencia mostra
vamos, ao mesmo tempo, que o autor dessa perturbação, da sua gravi
dade e do seu desenvolvimento, era o Governe do Estado. 

Eis o que o Presidente .esqueceu, o que elle omittiu, o que, entre· 
tanto, lhe não era licito callar; pois, servindo-se. em seu proveito, de 
um dos termos da nossa these, não podia abstrahir do outro, quando 
este era tão capital como aquelle, e, juntos, como não podiam deixar de 
estar, constituíam dois elementos inseparaveis de uma só argumentação, 
de uma só pretensão, 'de uma situaçio só. 

Se o Governo da Bahia era innocente da perturbação da ordem, 
que inquieta aquelle Estado, cumpria ao .Presidente operar a interven
ção, para acudir á boa administ ração dell<:, cohibindo-lhe os subversores. 

Mas, se, pelo contrario, o Governo bahiano era, como é, o autor da 
perturbrrçàn, a origem dell::t e a sua causa actual, então a intervenção 
não podia ser concedida, senão para chamar á ordem o Governo do 
Estado, que a perturba. · 

Estaremos nó~, porventura, contra a verdade, quando sustentamo:; 
que o Governo da Bahia é o causador, o promotor, o autor dessa des
ordem, cuja gravidade o Presidente hoje allegá, para mimosear o clelin
·~uente com a sancção, o endosso, <l. victor1a do seu infame delicto, para 
lhe offe recer em holocausto o sangue das suas victimas, derramado 
pdas baionetas fecl:eraes, par;t sacrificar a um syndicato de ladroagem 
oublica a liberdade, a vida c a honra de tres milhões de brasileiros~ 
' Sim: não serão esses delapidadores, esses peculataries, esses con 
cussionarios, esses malversadores desbragados . . não seü tsse conselho 
de réos, organizado em administração, constituído em govemo, não será 
essa gente a que, com' oito annos de crimes, éoroados pele crime actual, 
immergiu a Bahia nessa intranquillidade, nessa dewrdem, a cuj a bulha 
despe rta agora, estrovinhado, em mavorcios rigores, o Presidente da 
Republica, vomitand0 batalhões e artilharias'? 

Não h~l evidencia. mais clamante, notoriedade ·mais clamorosa. Só 
:1 não confessam os interessados em não a reconhecer. Nlas esses mes
mos, entre si, a reconhecem, empurrando uns aos outros, monizes a 
seab~as. e se~bras a monizes, :t responsabilidade insupportavel da ne
fandrsstma situação, para com a qual, no Bra sil inteiro, se estranhava, 
ha muito, a tolerancia do povo bahiano. 

Toda a gente, por ahi, lhe desdenhava ' da insensibilidade. De uma 
ral impassibilidade pasmava todo o mundo . Ninguem :1tinava como ·a 
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essa desordem administrativa, ;1. essa desordem ·f inanceira, ·a essa des
ordem política, a essa desordem policial, a essa deso rdem geral nos do
n-iinios do governo, já não respondesse, nas ruas, nos campos,- nos ser
tões, uma reacçã:o da vergonha, do diréito, ou, ao menM, ·de instincto 
de conservação popular. 

Um dia, por fim, estoira a reacção, que a conscif•ncii:t brasileira 
aguardava com impaciencia; e, quando e·ssa reivindicação popular, de 
uma legitimidade radiante como a ·luz meridiana, se defronta com a 
anarchia official, a esta, já nas ultimas, a esta já sem salvação possí
vel "é que acode o Governo Federal, para lhe atir"ar aos pés, trucidada 
pelas ;rmas do Exercito, a população d?. Bahia . 

Com uma innocencia, onde já se revela o acerto da escolha, que -o 
:wmeou compressor da Bahia, o General Cardoso de Aguiar entrou ·em 
-::ampanha, exigindo que a·s chefes do sertão lhe declarem "quaes ·são os 
o·eus intuitos". 

De que somno, então, acórda ·agora o ca:pitão da grande entrepresa '? 
Desde que pegaram em armas, os chefes das fórças libertadora·s; na 
Bahia, definiram, formularam e proclamaram com solemnidade os ·seus 
intuitos, declarando, em communica.ções endereçadas ao Chefe da Nação, 
que encetavam :J luta, pm·a obstar a qup se erripossasse no _qoverno da 
Bahia, o candidato official, •candidato derrotado, e só a cessariam·, 
quando se désse posse desse cargo ao ccmdidato elezto, ao candidato oppo
úcionista . 

Eis, portanto, "os 'intuitos" do levantamento dos sertões, · que o 
Sr. General podia acceitar a incumbencia de mergulhar em sangue, mas 
não tinha o direito de affectar que ignoTa ; e, com a enunciaçât> formal 
desses intuitos, ahi está ·authenticamente a cau.S,? d2.quella agi tação ·ar
mada. 

O Governo da Bahia dava por eleito o candidato não eleito, annun
c:i::mdo que a este competia a successão, que e!le seria o reconhecido, el lc 
o immittido na posse do Governo bahiano. Para atalhar esse attentado 
é que se armou a população bahii:ma . 

Logo, se, como pretende o decreto presidencial, a deso rdem consiste 
no" facto de estar em armas aquella população, - a causa de tal factó, 
a saber, a causa da turbação da ordem, está na resolução, assoalhada 
pelo Governo bahiano, de attentar contra a evidencia da eleição, origem 
ela legalidade no poder, esbulh;~ndo o candidato eleito, e empossando o 
candidato vencido . 

Ora, o Presidente da R epublica intervém justamente · pam se asso
ciar, nesse attentado, nessa rebelli1io official, ao Governo da "Bahia, e: 

intervém, allegando que a Constituição Brasileira não lhe permitte dei
xar de intervir, nem lhe permittiria intervir senão pelo modo como in
terveiu, como está intervindo. 
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Logo, dos termos desse acto, as questões, gne, ante as circumstan
cias expendidas, immediatamente se suscitam, são as seguintes: 

Primeira: 
A requisição do Governo do Estado obrigará, indeclinavelmente, o 

Governo Federal a intervir'? 
Segunda: 
Se a causa da conturbação da ord~m está no proprio governo do 

Estado, póde o Governo Federal intervir em sustentação desse Governo'? 
Terceira: 
Ou, pelo contr~rio , nesse caso, em vez de pôr as armas da União 

ao servirn do Governo requisitante, cumpriria que o Governo Federal , 
nomeando um interventor, restabelecesse no Governo E stadual ~ legali
dade, cuja contravençãe> origina a desordem'? 

E' o que, no t.apitulo subsegu.ente, esmerilharemos, buscando, ass im , 
resolver o problema, que, posto nestes termos, é um problema novo. 

Antes, porém, de nos cerrarmos por hoje, não queremos perder o 
ensejo de fazer, tambem, a noss~ r.ôrte ao Presidente da R~rublica. 
d:mdo-lhe o parabem, que se lhe deve. pela nova mercê, digna das :m
t~'iores, com f)Uf: ag-ora o ~gr2ci a a fortuna, tã.o sua amiga. 

Andam em fervedoiro os iornaes com as n0ticias do 2lvoroço e so
freguid?ío, oue v~.e Delo mundo ;J.dministr?.tivo. em despej ar de golpe 
r.odo o Exercito brasileiro na Bahia . Não ha mãos 3. medir. Parece que 
.iá montam a não menm; de cinco os navios requisitados p:ua o trans
porte de tropas a granel : e os telegrammas do Sr. C:lloger~s andam 
raspando, a correr, de E stado em Estado, os restos da força de linha 
ainda utilizavel, para oue a terra, que bebeu. com o caso de Cam!dos, 
o sangue de cinco mil homens. se abebere outra vez com este encontro 
fratricida, em mais abundantes morticínios de soldados e cidadãos, sobre 
cnjos cadaveres a posteridade veja rutil ar a memoria de um poderoso 
estadista, valente na coragem de se pôr a commodo, enviando. os seus 
~ervas á voragem da carniça. 

Dentro em pouco, dest'arte, não haverá mais vestígios da fr:m:a de 
linha no Rio de Janeiro. O Presidente dR Republica estará então só
sinho, e bem á vontade, naquella capital, com a . sua policia. Os higodes 
do Ministro da Guerra, que andam embainhados, volverão a enkaise
r~r-se. E o Cheff: da. N açãÕ, reconciliado com as oligarchias, terá o gosto 
df: ver substituído. na guarda de sua illustre pessoa, o Exercito N aciona! 
pela banda allemã . 

Congratulações. 

P etropolis, 26 de Fevereiro. 

RuY BARBOSA. 

· (D'O Imparcial, de 28 de Fevereiro de 1920). 
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Se nos não enganamos, em se questionando sobre a interpretação 
de um texto legislativo, deve caber certa precedencia, na esc~ala das 
autoridades, á de quem o elaborou, á do profissional que o concebeu, re· 

digiu e propoz. . . . 
E is por que no k:scar do sentido ás disposições da Constltmção 

actual transplanta.das, sem alteração, da que o Governo Pwvisorio pro· 
mulgou nos decretos de 22 de Junho e: 23 de Outubro de 1890, suppo· 
mos deveria merecer consideração especi~.l o testemunho daquelle, dentre 
os membros desse Governo, a quem tocou a p arte principal, maior, sem 
comparação, que a de todos os outros juntos, na elaboração daquella 
obra . 

Ora, entre -essas passagens da nossa lei organica, nas quaes o text:l 
vigente reproduz identicamente o adaptado e publicado naquelles dois 
actos, se acb o ar.tigo ali designado com o n. 5.0

'; trocado em n. 6.0
, 

na Con stituição defini ti v a. 

Cotej ~mos. p:ua se ver essa identidade, a contextura dessa dispo
siç50 na obra do Governo provisorio e na da nossa Constituinte . 

GOVERN O PROVISORIO: 

' ' Art. S.o -- O Govem'' Federal não poderá Í:J.tervir em negocic,s 
peculiares aos Estados, .:al vo: 

1.0 
- - para repellir invasão extrangeira ou de um Estado em 

outro ; 
2.'' - para manter a fó rma republicana federativa; 
3.0 

--- para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados á 
requisição dos "poderes loca.es"; -

4.0 
- para assegurar a execução das l eis "do Cong:esso e o cum· 

;:;rimen.to" das sentenças federaes". 

CoNSTITUINTE : 

An . 6.0 
-- O Gn;-erno F~deral não poderá in tervi1 em negocias 

p ecuiiares s.os Estados, salvo: 

Confrc nto 
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I,e - para repellir invasão extrangeira ou de um Estado em outro; 
2.0 - para manter a fórma republicana federativa; 
3.0 - para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados á 

requisição "dos respectivos governos"; 
4.0 - para assegurar a execução das leis e sentenças federaes." 
Entre esses textos apenas divergem quatro ou seis palavras, em 

dois topicos onde a mudança não traduz alteraçãc do p~n<>amento. 
Scib o n. 3.0 o primeiro texto diz: "poderes locaes", e o segundo: 

a respectivos governos". Mas; no logar onde se acha essa clausula, tant0 
faz uma dessas formulas, como a outra. "A' requisição dos respectivos 
governos" significa o mesmo que "á requisição dos poderes locaes". "De
ve-se C<lflsiderar a emenda como "de simples redacção". diz com razão 
J 0Ão BARBALHO. ( Commentar., pg. 27.) 

Quanto á modificação, por que passou a linguagetr. do art. 6.0
, 

sob o n. 4, dizendo-se "leis federaes'', em Jogar de "leis do Congresso",. 
a primeira destas versões, que substituiu, na Constituição em vigor, a 
segnnda, favorece mais do que esta, como opportunamente veremos, a 
nossa theoria. adversa á do Presidente, na intelligencia dessa disposição 
cons.titucional. 

Aqui está o por que, na maneira de a entender, não teremos acanha· 
menta em manter a nossa opinião contra as autoridades por S. Ex . in
vocadas na carta de resposta á em que deClinamos do convite para o 
c:ugo de representante do Brasil na Liga das Nações, se, realmente, 
nos são contrarias essas autoridades. 

O autor de um texto legislativo deve saber alguma cotsa mais delle 
que os seus hermeneutas ·e executores. 

Esses commetitadores, a que S. >Ex. se refere, esses arestos judi
ciarios, esses actos parlamentares são os primeiros, que nos têm acos
tumado mal, dando ás nossas opiniões um valor, que temos por exa-
gerado. . . 

Até o Süprerrio Tribunal Federal nos tem lisongeado com a honra, 
em debates e sentenças de nos collocar, ainda que indignamente, entre os 
mestres. 

Aos precedentes da adniinistração, num paiz, como este, de admi
t<Íõtração ·irresponsavel, não se pó de attríbuir grande peso. 

Nas lições, einfim, de direito co~parado, não será licito ir buscar 
subsidio, senão quando haja analogia dos nossos textos e das especies, 
a que elles se têm de applicar, com as especies e os textos da jurispru
dencia, legislação ou doutrina extrangeira. 

O que, por consequencia, releva, na pendencia vertente, é considerar 
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o caso na sua verdade e a lei do caso na sua evidencia, se a expressão 
rla lei não offerece ambiguidade, e são manifestas :a:s ei rcumstancias do 
caso. 

Mas isso vem a ser, justamente, o que se dá, na hypothese de que 
se tracta. A situação não apresenta duvidas, que lhe turvem a clareza, 
nem a transparencia dos textos constitucionaes se resente de sombra, que 
os escureça . 

Busquemos, pois, no facto as considerações, que delle sensivelmente 
resultam, !'la lei a expressão, que della visivelmente deriva, e, com a 
lei, applicada, na sua simplicidade, ao facto, com o facto, encarado, na 
sua materialidade, á luz da lei, demos ás questões suscitadas a solu· 
çio, que o concurso desses dois eiementos de applicação lhes impõe. 

Ao que vimos, no rematar do artigo antecedente, as pnmerras des· 
sas questões são estas : 

Deante do art. 6.0
, n . 3, invocado pelo Presidente no seu decreto 

de intervenção, - será, com effeito, o Governo Federal " obrigado" a 
intervir~ 

Se a causa da conturbação da ordem está no proprio Governo do 
Estado, - póde o Governo Federal intervir na sustentação desse Go· 
verno ~ 

Intervindo, emfim - debaixo de que fórma caberá que intervenha~ 
Não podeiá intervir por meio de interventor? 

Consideremol-as uma a uma. 
A primeira está em saber se, uma vez solicitada a intervenção fe

deral pelo Governo de um Estado, tudo o que ao Governo Federal toca, 
é concedel-a, sem discripção nenhuma para investigar se é, ou não é de 
conceder. 

Ora, essa questão redunda nest' outra: Nos casos de requisição pelos 
governos estaduaes será "obrigatoria", para o Governo Federal, a inter· 
venção requisitada~ 

Até agora se tem estabelecido, mas sem o exame que a materia de· 
mandava, a noção de que, em solicitando o Govemo do F stado a inter
venção, não ha senão que lhe deferi r, seguindo-se, em taes casos, neces· 
sariamente, a concessão dessa providencia como resultado inevitavel é 

immediato do pedido. 
Vejamos, porém, se é deste modo que o texto constitucional solve 

esse problema jurídico. 

As questões 

A ·noção oorrente 

Aqui estão os termos do art. 6.0
, da nossa Constituição, assento da o texto do a~ 6.• 

questão proposta: 

"0 Governo Federal "não poderá" intervir em rtegocios 
peculiares aos Estados, salvo.: 
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1.0
, para repellir invasão extrangeira ou de um Estado 

em outro; .. , 
2.0

, para manter a fórma repubiicana fede rativ~· ; 
3.0

, para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Es
tados, á requisição dos respectivos governos; 

4.0
, para assegurar a execução das leis e ·sentenças ft·· 

deraes." 

As palavras iniciaes do artigo transcripto, nas quaes se encer ram, 
com a oração principal, a prohibição e a outo rga ali reunidas, são estas: 
:co governo federal "não poderá" intervir em negocios peculiares aos 
.Estados, salvo para .. . para ... para ... para ... " 

Mas nesta fórmula se contêm uma prohibição c urna concessão: a 
prohibição geral de intervir em nego cios peculiares aos Estados ("não 
poderá" intervir) e a concessão excepcional de nelles intervir, em o c
correndo algum dos casos ali enumerados ("salvo" para . .. ) . 

O texto, nesta parte, se desdobra em uma regra e uma excepção. Re
gra : "Não poderá intervir." Excepção: "Sal v o pa ra . . . " 

A regra interdictiva, é, portanto, determinativa ; oorque toda in
rerdicção envolve em si determinação. 

Mas a excepção é " permissiva"; visto como as subordinadas, a que 
se liga mediante o adverbio de exclusão "salvo", se acham todas su
jeitas ao verbo "poder", negativamente usado na proposição in icial e 
~ffirmativamente nas outras. 

E' como se c legislador constituinte houvesse escripto : "O Govenu 
Federal "não poderá" intervir em negocios peculiares aos ~stados, "s;; 1-
vo para" taes e taes fins, casos estes nos quaes "poderá in terv ir." 
Ou então: "0 Governo Federal "não poderá" intervir em negocios pe
culiares aos Estados; mas "poderá" intervir, para .. '' 

Na oração principal, absoluta vedação: "Não poderá". Nas 
subordinadas, outhorga de uma faculdade :" Poderit. '' Em principio, " não 
poderá" intervir. Mas intervir "poderá" nas hypothese' exceptuad:~s . 

Quererá isto dizer que a Constituição conceda ao Governo Fede;·:ll 
iiberdade, para deixar correr sem o remedio da sua intervenção a in
vasão dos Estados pelo extrangeiro ou por outros Estados brasileiros, a 
mppressão da fórma republicana federativa nos nossos Estados, ou a 
inobservancia, nelles, das leis e sentenças federaes '? 

Não. .~ ~~.'·_;\~ :: 
Mas quer dizer que não basta allegar .. se a inva·s~o dos J.!:stados, 'não 

Lasta arguir-se a transgressão da fó1ma republicana federativa, não 
basta accusar-se inexecução de leis ou sentenças federaes, para que o 
governo da União deva logo intervir. Quer dizer que a esse governo a 
norma constitucional ensancha a discrição necessaria, par~ só intervir, 
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quando, não sómente estiver averiguada a existencia de qualquer desses 
casos, mas a sua realidade e gravidade forem taes, que não tendam a 
resolver-se por si mesmos, e exijam absolutamente a interposição da 
medida extraordinaria, para o restabelecimento da ordem legal . 

A transposição das fronteiras de um Estado por tropas extrangeiras, 
ou de outro Estado, póde ser um accidente momentaneo, ou involun
tario, que apparente mas não tenha, em realidade, o caracter de in
vasão. 

A fórma republicana federativa, póde soffrer em qualquer Estado, 
violações accidentaes e transitarias, que não demandem a ingerencia do 
pc-der federal, para a manter. 

As leis e sentenças federaes, podem encontrar, eventual e passa
geiramente, em sua applicação ncs Estados, obstaculos e contratempos, 
que lhes difficultem a execução mas não exijam immediatamente, para 
lhes assegurar o cumprimento, a interferencia do Governo Federal. 

Nesses different~s casos, como em todos os outros do exercício de 
poderes discricionarios, o Governo, em quem estes residem, é o juiz da~ 
circumstancias pelas quaes se determina a opportunidadc e a compe
tencia na interposição da sua autoridade constituciom l. 

Por isso, em vez de estatuir o art. 6.0 que, em emergencias taes, 
o Governo Federal " intervirá", usa do verbo " poder", estabelecendo que, 
no geral dos casos "não poderá intervir", mas que "o poderá" nesses, 
ali excluídos, explicitamente, do principio geral. 

Ora, numa dessas excepções que o art. 6.0 individúa está, parti- o n. 3 do art. 6.• 

cularizada sob o n. 3.0 , a da intervenção ''para restabelecer a ordem e 
~' tranquillidade nos Estados, á requisição dos respectivos governos . " 

A fórmula é a mesma. E ' um só enunciado . Do mesmo modo que 
a respeito das outras tres, ns. 1.0

, 2.0 e 4.0
, assim tambem, quanto á 

cxcepção articulada sob o n. 3.0
, a Constituição não preceitúa que o Po

der Federal " intervenha", não estatue que " intervirá", não determina 
que " ha de" intervir. Admitte, outorga, consente a internnção. Não 
manda: permitte. Não prescreve: autoriza. Não ordena: faculta. Não 
nia uma obrigação: confere um poder. "Poderá" intervir. 

" Poder" não é ter obrigação de fazer alguma coisa, não é estar 
rrdstricto a praticar alguma acção. E' ter o direito, · a competencia, a 
autoridade para uma funcção, para um acto, para uma coisa. Usará 
dessa autoridade, exercerá essa competencia, lançará mão desse direito, 
quando caiba, quando importe, quando julgue. Não obrigatoriamente . 
Não fatalmente . Não cegamente . Mas apreciativamenc~ . Mas discri
minadamente. Mas discricionariamente. 

Eis ahi a distincção entre o "poder" e o "dever" . 



Poder e <I' ver Se ·a Consti-tuição legislasse imperativamente, dizendo: "Intervirá!', 
iJ Governo Federal não poderia negar a intervenção. Não era de sua 
.::scolha o dal-a: era do seu "dever". Mas, se a Constituição se enuncia, 
permissivamente, declarando que "poderá intervi~" . a in:ervenção não 
é do seu "dever", mas do seu "poder". 

Claro está que em todo o poder se encerra um dever: o dever de 
não se exercitar o poder, senão dada as condições, que legitimem o seu 
uso, mas não deixar de o exercer dadas as condições que o exijam. 

A differença, porém, está em que "o dever" não deixa eleição a 
quem incumbe. Se elle se traduz na prescripção de um acto determi
nado, sujeito a uma condição fo rmal, em se rralisando esta, a sua 
consequencia inevitavel é a execução immediata do acto prescripto. 

· No texto de que se trata, por exemplo, não haveria duvida nenhuma 
que o Governo "deveria" intervir de olhos fechados, se a redacção da 
clausula constitucional dissesse que "o Governo "intervirá'". Deveria 
sim, intervir, sem mais exame, uma vez recebida a requisição do gover
no estadual e averiguada a existencia da perturbação da ordem. 

Mas corno o que a disposição constitucional reza, é que, turbada a 
ordem no Estado, e requisitando o seu Governo a intervenção o Governo 
Federal "poderá intervir",-a consequencia ser{t que a disposição consti
tucional, o autoriza a dal-a, ou recusal-a; arbítrio este, que não póde 
ter outro objecto, senão limitar a intervenção federal aos casos, onde 
não fôr contraproducente, onde, sob o pretexto de "restabelecer a ordem 
e a tranquillidade", não vá, como vae na especie vertente, aggravar a 
intr?.nquillidade e a desOrdem ou não tenha, como tambem tem por 
effeito neste caso pôr o Governo Federal em communhão com o Governo 
t'Stadual nas perturbações da ordem, que a este se devem. 

O texto da Constituição é claro, expresso, inequívoco. Não estabe
lece, em nenhum dos casos do art. · 6.0 , em nenhuma das suas quatro 
excepções, que o Governo Federal "intervirá". Estabelece que "poderá;' 
ín tc-rvir. 

Logó, o que instituído está, para as especies do n. 3.0 (quebra da 
ordem e tranquillidade nos Estados), não é que a desordem r a requisição 
do Governador adscreverão, inevitavelmente, o Governo Federal á in
tervenção, mas que, occorrendo essas duas condições, o Governo Federal 
arbitrará, com ·"o poder" que ali se lhe attribue, pa ra intervir, se 
:t · intervenção fôr conducente ao restabelecimento da ordem ou não in
tervír, se com a intervenção lucrar a desordem, e para escolher, entre 
às várias maneiras de intervir, a que seja capaz de extinguir a deso rdem, 
a que tenha a efficacia de restaurar a ordem. 

- Se outra fôr a lição dos commentadores, a lição dos tribunaes, a 
lição· ·dos actos administrativos, essas lições, embora tríplices na sua 
conta e concordes na sua theoria, não annullam o texto constitucional. 
que, sendo peremptorio na caracterização das funcçõe.• ali consagrada~ 
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como "facultativas", não tolera essa desnaturação, pela jurisprudencia, 
da vontade categorica do legislador constituinte. 

Teria elle claudicado, na linguagem, de que usou'? Mas nós não r!vs textos catego, 

1 · Ah' · • be · ricos não ha q~ ) o podemos entender senão pe a sua hngm.6em. 1, p01s, e que ca na interpretar. 

a phrase terminante do Presidente da Republica, oppondo o seu "Non 
possumus" ás nossas objecções contra a medida, com que elle ia, virtual-
mente, nomear governador da Bahia, o candidato dos mon!zes: "A culpa 
é da Constituição." 

Bem ou mal, é a Constituição quem, positivamente, se abstem de 
"mandar" que o Governo Federal intervenha, limitandG-se a declara;· 
que elle "póde" intervir. 

Com que direito, pois, os commentadores, julgadores e executores, 
em presença de um texto constitucional inequivocamente preciso, como · 
este, transformariam a outorga em determinação, a faculdade em man
damento, o "poder" em "dever"'? 

A regra fundamental de exegese jurídica é que, nos logares claro5, 
não ha que interpretar : "In ela ris cessat interpretatio". Ou, por outra, 
que, em taes casos, a interpretação ·está na expressão obvia dos textos. 
"If the words of the enactment are free from alJ doubt and ambiguity, 
and express a single, definite, and sensible meaning that meaning is 
conclusively presumed to be the one which the legislature intended to 
convey." (Black: "Construction and· Interpretation, c. 34, pag. 72.) 

Não ha que discutir sobre a intenção do legislador, quando as pala
vras do texto, exemptas de indecisão ou dubiedade, não puderem ter 
senão uma significação, definida e evidente. 

Eis como se pronuncia esse " direito comparado", a que o presidente 
da Republica se quer soccorre r. 

Aqui é que vem a talho, com toda a valia da sua doutrina, essr 
direito; porque é universal, e, assentando em noções, que entendem corr. 
1 intelligencia humana, que decorrem do bom senso, que assentam no:; 
rudimentos da logica, não variam com o variar dos systemas legislativo~. 

Já não se dá o mesmo, porém, quando se quer, como entre nós s< 
tem querido, app.licar ao entendimento .do art. 6.0 , n . 3.0 , da nossa 
Constituição a doutrina adoptada -e ensinada nos Estados Unidos sobrt 
o art. IV, secç. 4.", da Constituição americana. 

Não se dá o mesmo, dizemos; portanto, ao revez da nossa Consti
tuição, onde se usa de termos facultativos, "poderá" "intervir", a Con
stituição dos Estados Unido.s emprega, "textualmente", a fórma "im .. 
perativa": 

Os Estados Unidos "assegurarão" a todos os Estados d·1 
União a. fórma republicana de governo, e "protegerão" cada 

Sobre es:.t norma : 
que não varia ,., 
dicelto oo ,;: 
p~ rado. 

A Constituição d <>1 
Estodos Unidos 
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um delles, assim "contra" a invasão, cc•mo contra violencias 
intestinas, á requisição do corpo legislativo ou do podtr exe
cutivo, quando o corpo legislativo não puder ser convocado. 

"The U ~ited States shall guarantee to every State in this 
Union a Republican Form of Government, shall protect each 
or them against lnvasion, and, on app lication of the Legisla
ture, on o f the Executive ( when the Legisla tive cannot b~ 
convened) against domestic violence." 

Como se vê, são consideraveis as diversidades entre o texto brasi
leno c o norte-americano; pois este, diversamente do nosso, 

além de só mencionar como occasiões unicas da intervenção a in
exJstencia do regimen republicano (não diz federativo), a invasão e as 
perturbações violentas da ordem no Estado; 

além de attribuir o direito de requisição ao corpo legislativo e só 
0 estender ao poder executivo, quando aquelle se não possa reunir, 

- consigna essas garantias "imperativamente", sob a fórma de 
uma attribuição, que o Governo exercerá, em lhe sendo <equisitada p ela · 
a1.1toridade estadual competente. '' Shall guarantee." "Shall protect. " 

Logo, não ser:í. licito aqui, para a intelligencia da Constituição Bra
sileira, a citação das opiniões americanas, moldadas na Constituição dos 
E~tados Unidos, uma vez que as duas div~rgem e se oppõem entre si 
nos termos da investidura dessa attribuição, · que o texto americano 
caracteriza como "obrigação" do Governo Federal e o nosso como um 
"poder" a elle dado, uma "faculdade" a elle commettida. 

Nem obsta a esta intelligencia a escolha do vocabulo "requisição", 
com que, no artigo 6.0

, n. 3, se nomeia o acto do governador; visto 
<"Omo, na technologia jurídica, com essa palavra, tanto se designa a 
exigencia da autoridade que impõe, quanto á solicitação da que pde. 
O que imprime ao acto o caracter da "requisição", no sentido especial 
do vocabulo, é ter por objecto o serviço publico, e ser de uma autoridade 
para outra, maior para menor, ou menor para maior. 

Eis a definição do termo· segundo MoRAES, que é o diccionarista 
mais copioso e completo na explanação do seu significado: "REQUISI
ÇÃO. "Requerimento", "pedido", "exacção", exigencia legal, cobrança ' 
por autoridade pública. . . "Pedido", verbal ou por escripto, de qual
quer objecto necessario "para serviço publico" ou particular, "e que se 
dirige a pessoa competente para o satisfazer". "Reclamação." 

"Requisitar", aqui equivale a "requerer". A intervenção é uma 
providencia legal, de utilidade publica, requerida, pela autoridade com
petente, para a requerer, á autoridade competente para a conceder. 

Logo, se a autoridade requisitante não requisita o que a ·lei lhe per-
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mitte requisitar, a autoridade, a quem se dirige a requisição, não lh'a. 
pó de a ttender. 

Assim deverá ser, ainda quando o funccionario, que requisite, seja 
superior ao a quem se faz a requisição, e este lhe deva obediencia; 
pois a nossa legislação não autoriza, antes véda e pune a obediencia a 
ordens illegaes. 

Não ha, portanto, na expressão juridica da palavra "requisição", 
usada no artigo 6.0

, n . 3, elemento nenhum, que possa contra na r a 
sir.;nificação, meramente "permissiva", do "poderá intervir", com que 
;,e enuncia esse texto constitucional. 

M~.s a natureza de " facultativa", com que se caracteriza a compe
tencia, assignada ao Governo Federal, de intervir nos Estados, não s~ 

define unicamente pelo significado, especifico e inequivocavel, do verbo 
"poder", mediante o qual se traduz o pensamento constitucional nos 
termos iniciaes do artigo 6°. 

Essa natureza ainda se exprime, e não menos obviamente, na clau- Para ~tre-stallele1l'lll!' 
st.la ali formulada sob o n. 3.0

, sobre que versa a questão, clausula " ordem 

onde só se admitte que o Governo Federal intervenha, "para restabele-
cer a ordem e a tranguillidade". 

Poderá intervir, sim, em casos que envolvem a ordem e tranquilli
dade nos Estados, mas tão sómente "para as restabelecer". Se é "para 
restabelecer", "poderá" intervir. Se não é para restabelecer, "não po
derá". 

Mas, se a União não "póde" intervir, senão para tal fim, "para 
restabelecer a ordem e a tranquillidade", claro está não lhe ser dado 
intervir, nem para auxiliar os -autores da intranquillidade e desordem, 
nem para entreter as causas e el ementos dessa desordem e dessa intran
quilli.dade; visto como, procedendo assim, não interviria "para resta
belecer" a ordem e a tranquillidade", mas "para lhes fomentar a per
turbação". 

Temos assim resolvido a primeira das tres questões, que puzemos; 
:tr, começar a nossa demonstração de hoje: 

A REQUISIÇ-~O DO GovERNo Do EsTADo NÃa (BRIGA o Go
VERNo FEDERAL A INTERVIR NEM INTERVIR POrERA' k.LLE, SE· 
NÃO PARA RESTABELECER, NO ESTADO, A ORDEM L A TRANQUIL· 
LIDADE. 

Logo, 

NÃO LHE SERA' LICITO INTERVIR, SENÃO DE MA:t\ FIRA TAL, QUI! 
O OBJECTO E O EFFEITO DA MEDIDA INTERVENTIVA SEJA o RES· 
TABELECIMENTO DA ORDEM E TRANQUILLIDADE N<J ESTADO. 



Firmapa,. c;omo a,cabamos de firmar, esta conclusão ineluctavel que 
solve o primeiro quesito, solvido está, com ella, o segundo. 

Intervir para man- Se a intervenção do Governo Federal, á requisição do Governo Esta· 
ter a desordem cinal, só tem logar, em sendo para reintegrar a ordem no Estado, e de 

mo.do que a reintegre, dahi surge logo um corollario inevitavel, com 
que se resolve o quesito immediato: 

À ordem . juridioa 

Intervenção em 
apoio a desor
dem: 

SE A CAUSA DA TURBAÇÃO DA OR~EM ESTA' N•l PROPR!O Go

VERNO Do EsTADo, A I NTERVENÇÃo Do GovERNo FEDERAL NÃo 

PÓDE SER PARA SPSTENTAR ESSE GoVERNO. 

Porque, se p'ara isso fôr, não será uma interv,enção, "que restabe-· 
leça a ordem", mas uma intervenção de alimento, incentivo, protecção 
á desordem. 

A ordem "material", poderia, tal vez, restabelecer-se pela violencia 
cb c01npressão. Mas, quando a Constituição autoriza a intervir para :1 

restauração "da ordem", não separa a ordem "material" da ordem ''mo-. 
ra!", da ordem "jurídica", da ordem "legal". 

E' "a. ordem" o que e! la quer, a ordem na sua integridade; e a or
dem, na sua inteireza, consiste, antes de mais nada, na moralidade, no 
direito; na lei, de cuja observancia promana, como derivação natural e 
immediata, a ordem material. 

Uma ca;ta constitucional, por menos democratica, por menos liberal 
que seja, não póde abstrair dessa especie de " ordem" , .nem se concede. 
que, quando falia em "ordem", não a tenha em mente. 

Ora, o Presidente, com o seu prégão de guerra civil á Bahia, e a 
nomeação, nelle implicitamente dada ao candidato não eleito, de G over
nador daquelle Estado, aggrava, ali, a commoção geral, entranha e au
gmenta nelle a intranquillidade e a desordem, consolidando o Go .. 
\'erno, que as creou, dando a esse Governo uma concessão, que as per
petuará, e estimulando, com este duplo attentado, com esta dupla af
fronta á Bahia, o movimento contra esses dois Governos, o actual e o 
vindoiro, que a está incendiando. 

Ao cabo .de oito annos de roubada com deslavamento, de perseguida 
com selvagená, de ensanguentada com atrocidade, a população bahia
na, r.eduzida á privação de todos os direitos pela systematica inexecução 
dos Julgados, condemnada ao analphabetismo pela extincção do ensino 
publico, mergulhada no descredito nacional e internacional pela rein
cidencia na bancarrôta, conculcada pelos tacões sujos de um Governo 
porco e louco, imaginando que neste paiz reinasse uma constituição e na 
Bahia outra, acórdes em lhe reconhecerem a ella o direito de . nomear 
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,} seu propno 'governo, decidiu e 'tomou êm porito de ·honra correr ás 
urnas, abrigar-se ás urnas, vencer pelas urnas, elegendo um Governa
dor honesto, escolhendo, par·a essa renovação dos úus fóros, o mai~ 
antigo dos seus ·magistrados e, como 'tal, o mais idoneo dos seus cidadãos, 
uma vez que a urgencia da occasiao consistia, principalmente, em repri
mir criminosos, em reintegrar a justiça, em desinfectar a administração, 
em 'transferir os salteadores do Governo para a cadeia, 

Com essas idéas, voou a Bahia ás urnas, e venceu. Venceu com . a 
estrondosa vantagem de mais de dois coriúa menos de um terço do 
éleitorado. 

Mas, · na mesma hora t no mesmo ponto, sobre o dihívio do cham
pagne, ás canecas, em que, nesse dia, se emborrachou o sítúa:cldnisino no 
'Palacio da Acclamáção, para aterrar a -cidade cóm as córrerias de 
es tividores, juróu a firma Seabra & :11/Iorriz, j'urciu e apregoo·u aos ·qu.1-
tro ventos que o eleito havia de ser o ·derrdtado, e 'o derrotado o -eleito. 
A Bahia degera o Juiz Federal do Estado. ~'Ias J Coilgr('s·so Estadual 
degeria o empreiteiro dos · dois quadriennios ·de liquldaç~io da Bahiit. 

Então esses rudes ·homeno do sertão, eritão Essas · conscien~ia'; intéi- Legitima defet~~~ 
· riças de heroicos tr~bafhadores, então essas ·pacificas e ·labó'rio'sa·s popu
làções fizeram o . que deviam fazer: organizaram a sua parede, ~ parede 
·natural da sua defesa contra o ladroismo eleitoral, coiraça dó ladrais
mo administrativo. 

Esmagavam as urnas'? Elles empunhariam armas, Fechav'a:m 
rodas as portas á legalidade'? Ainda restava a da lei nat:u.ral, a da lei 
univcrs.<d, a ·d:t lei humana que tambem é lei positiva e é lei e'scripta: 
a lei da legitima defesa, Pois, então, ha legitima defesa para os indiví
duos e n:i.o haverá para o povo'? Inclinam-se os Governos ás "greves 
operarias", - e mandari;:;m afundrr em sangue a de uma população 
inteira'? 

Dahi esse movimento bahiano, gloria daquella _terra, a que só não 
applaude, na Bahia, o Governador é seu co'rrilho, só não :!p.plaude aqui 
o Presidente e a sua cô·rte, 
. . o Governo Federal tinha ao ·seu alcance o mais simples meio a~ 
fa7.er cahir das mãos as armas á Bahia revoftada. 

Era intervir por meio de um interventor, e presi'dir, 'por ineio delle, 
a uma eleição livre. A Bahia estava immediatamente pacificada. O 
Presidente não o quiz. · 

Mas aqui se levanta a ultima das questões, a gue hoje temos de o 
responder. Não teria o Governo Federal esse direito '? Não será possível 
a intervenção mediante interventor, nos ca'SO's em que ella se opera á 
requisição do Governo Estadual'? 

Pretende o D r. Epitacio Pessôa que não é possi veL 

interventor nos 
casos do art. 6 , 
n. 3. 
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Mas o Presidente da Republica está em erro. Erro sensível á pri
meira vista e materialmente demonstravel. 

Onde é que achará S . Ex., na contextura do artigo 6.0
, ern Stll 

r.tJrnero 3.0 , ou ern qualquer dos outros, a exclusão do interventor nas 
hypotheses de intervenção requisitada'? 

Não será capaz de o mostrar. 
Voltem os que nos estiverem dando a honra de nos ler, voltem a 

esse artigo da Constituição, atraz duas vezes exarado. Leiam-n'o outra 
vez, e verão que não ha uma palavra, nesse artigo, onde se estabeleça, 
ou, sequer, donde se possa colligir essa restricção :í. manei:-a de intervir, 
quando tal providencia venha a ser dada mediante requisição. 

O interventor é uma entidade criada pela jurisprudencia. N elle 
não se toca, nem a ellc se allude no texto constitucional. Criou-o a ju
risprudencia, o uso, a bôa razão, estribando-se na consideração de que 
"quem quer os fins, quer os meios", e de que, "em ·se conferindo um 
poder, implicitamente ·se tem outorgado, a quem o recebe, os poderes de 
execução necessarios ao uso eff'icaz daquelle". 

Logo, se o silencio do artigo 6.0 , ns. 1.0
, 2.0 e 4.0

, quanto á nomea
ção de interventor, não obsta a que, nos casos contemplados nessas tres 
clausulas, se realize por interventor a intervenção, claro está que o mes
mo direito, reconhecido ao Governo, de, em taes casos, intervir "por 
esse meio, não obstante o silencio constitucional", esse mesmo direito 
assiste ao Governo, quando o caso ca·e sob o n. 3.0

, sobre o qual o texto 
Ja Constituição é tão mudo a tal respeito, quanto sobre os tres outros. 

Logo, ainda, se, nesses tres casos, o interventor é uma instituição 
"da necessidade, um poder implícito no poder explicito de intervir", 
nesse mesmo poder explicito implícito se acha, egu~ lmente, "pela mesma 
necessidade", o direito de, nos casos do n. 3.0 , se recorrer, tambem, ao 
interventor. 

Dest'arte, a conclusão é fatal. 

0 QUE AO GoVERNO FEDERAL CUMPRIA, NA ESPECIE VER· 

TENTE, NÃO ERA PÔR AS ARMAS DA UNr;í.o AO SI:RVIÇO DO Go

VERNO REQUISITANTE, MAS CONSTITUIR, NA BAHIA, UM .INTER· 

VENTOR; MEIO UNI CO DE RESTABELECER, NAQUELIE ESTADO, li. 

ORDEM LEGAL E MATERIAL, DE CUJA PERTURBAÇ.~O ESSE GovER• 

NO E' O AUTOR E CAUSA PERMANENTE. 

Esta é a verdade inr.ontrastavel do texto constitucional. A lição 
das autoridades officiaes poderá ser outra. Mas essas autoridades, c~m 
todos os seus desvios e arbítrios, não revogam a constituição do 
pai:z. 

Petropolis, 28 de Fevereiro. 
RuY BARBOSA. 

(D'O Imparcial, de 10 de Março de 1920). 
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O ART. 6.0 N. 2 

· Se, como acabamos de provar, o que a Constituição dispõe sobre o As P~~mi&àar da~
numero 3.0 , do artigo 6.0 , não compelle o Governo Federal a intervir no tervenç áo p ·r 

E:tado em desordem ao talante e geito do Governador, que lhe endere· m&io M leur-
ventor. 

çou a requisição ; 
se, não admittindo esse . texto que o Governo Federal intervenha, a 

não ser "para restabelecer a ordem e tranquillidade", claro está qu~, 
quando o Go~erno requisitante fôr, notoriamente, a causa das perturba· 
çôes, contra as quaes pede a interferenria da União, esta não lh'a poder:t 
dar em amparo da situação, onde tem origem <I intranquillidade e a de~-
ordem; · 

se, err. taes casos, não podendo o Governo Fedéral esp~rar o auxilio 
do Estidual para o restabelecimento da ordem, só logrará prover com 
dficiencia á resta_uração della, mediante um interventor, cuja · presença 
no theatro dos acontecimentos lhe assegure sciencia exacta do mal e bôa 
escolha dos remedios ; 

s~, emfim, sendo o interventor uma creação, não do texto constitu· 
oonal, mas da jurisprudencia legislativa e administrativa, tanto cabe 
nas especies regidas pelo n. 3.0

, do artigo 6. 0
, como nas que se regem 

pdas tres outras clausulas desse artigo, em nenhuma das quaes se toca 
nessa entidade, excluida, portanto, arbitrariamente nos casos da pr ~
meira dellas, quando se admitte como legitima nas demais; 

- qualquer homem de Estado, que encarasse com serenidade, im
parcialidade e humanidade esta crise, já não sómente bahiana, mas ac
cmtuad.amente nacional, ponderando com a devida madureza as suas 
tremendas responsabilidades na solução ·deste negocio, não hesitaria em 
o liquidar, nomeando um interventor, e mandando proceder, na Bahia, 
a uma eleição li'vre. 

Mas não era só com o n. 3.0
, .do artigo 6.0

, que a Constituição habi- o int&rvento.- Jfl 
litava o Presidente da Republica a resolver o caso pela nomeação de terve~ çii.() lí' ll>> 

um interventor. Se para tal necessitava ·de que a especie calhasse em aJ'l.ig.o, 6"• ft, Z. 

algum dos tres outros numeros desse artigo, o 2.• e o 4.0 · lhe abriam, 
~l"ualmente, a porta, que buscasse. 
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Deixemos para ultimo lagar, segundo a ordem da sua numerac:ão, 
o n. 4.0 , e estudemos hoje o n. 2.0

, ex-vi do qual o Governo Federal 
poderá intervir, "para manter a fórma republicana federativa." 

Esta porta era a primeira, que se abria ao Presidente, como lhe 
lmscámos demonstrar, e cremos haver-lhe demonstrado, n:< dilatada con
fuencia oue com elle tivemos aos 20 de Fevereiro, de tarde, por mais 
dF duas horas. · 

Mas, insensível á evidencia que empenhamos tudo em lhe mostrar, 
o Chefe da Nação, no seu telegramma ao Preúdmte do Superior Tri
bunal de Justiça da Bahia, dogmatiza o contrario com estas soberbas 
palavras: 

"E' fóra de duvida", que não se póde considerar subver
tida a fórma re:pllblicana federativa em um Estado, onde 
existem legalmente organizados e em funcção os tres poderes 
constituci~naes : o Legislàtivo, o Executivo e o Juàiciario. '' 

"E' fóra de duvida!" 

Mas, realmente, não ha nada tão breve como a sabedoria. Quando 
;11n simples mortal, ao correr da improvisação, arrebatado pelo ímpeto 
das idéas que o apaixonam, usa de uma dessas expressões incisivas ~ 

categoricas, com que o orador, ou o jornalista "cortam a questão", 
nada haverá que extranhar a esse excesso de segurança entre míseras 
creaturas, tanto mais presumidas, quanto mais erradas . 

lVIas um pontífice não define dogmas, expedindo bullas, e fulmi
nando excommunhões, senão depois do consultar o E S!pirito Santo, pan. 
gu: lhe não aconteça escandalizar as consciencias <:am blasphemias e he· 
restas. 

Um soberano, coroado, ou não coroa.do, ha de ser ainda mais pre
cavido, quando com uma das mãos brande a espada exterminadora de 
Herodes, ensanguentando populações, orphanando mães desamparada;, 
mergulhando em luta Estados inteiros, ao passo que com a outra aguç .l 
~m lámina de morte contra o pobre gado humano a fvlha dcs textos 
constitucionaes. 

Os raios do poder civil armado em interprete summo ·das leis, que. 
executa com a mobilização de exercitas, são mais graves que os anáthe
mas ma ran atas da fé contra in c réus; porque estes, ar;tualmente, já 
:tãv vertem sangue, e aquelles o derramam em torrente·s. 

Se o honrado Presidente da Hepublica nos chegasse agora de Ber
lim, comprehenderiamos o entono do seu "E' fóra de duvida!", que nos 
soa aos ouvidos como o grito da intolerancia allemã: "Ausgeschlo~sen !". 

Não é, porém, . de Berlim, que S. Ex. veiu, ha pouco, mas de 
Versal hes, para onde o arrastara o trabalho dos que lev~mos o Brasil 
á guerra contra a Allemanha, de Versalhes, dundr S . Ex. torna, para 
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dar, na Bahia, a um Gen~ral do nosso Exercito a m1ssao do General Bis-
sing, ·em Bruxellas. · . . 

Quando um homem exalçado ás supremas alturas, ondr. hoje .se libra 
o nosso omnipotente contradictor, atira aos que lhe rebatem as opiniões 
nm "E' fóra de duvida"', natural é que os mais audazes emudeçam, e 
em torno de uma palavra que vem tão de cima e tão segura se estabeleça 
a impressão crera! do respeito, o silencio do convencimento. Dessa quá-

"' o d dTupla autoridade que corôa o jurisconsulto, o legislador, o magtstra o, 
o Chefe da Nação, não pó de baixar lição tão perempto ria, sem que seja 
a rxpressão inquestionavrl da verdade . D eve ser a voz de um oráculo. 
Quem haverá, que o não escute, e aprenda, e cale, transido, em mo
mento de tantas commoções ~ 

Mas lá surde, ás vezes, um impio, que suspeite, que duvide, que 
deixe aberta uma fresta á intell igencia e acabe, af inal, colhendo a infa
bilidade em erro, a Jivindade em heresia." 

Que será o que, aos olhos do Presidente, "E' fóra de duvida~" 
Elle mesmo nol-o disse, no despacho telegraphico, a que atraz allu

dimos. Repitamos o ensinamento já transcripto, completando agora o 
-texto, de que, na primeira citação, demos apenas parte: 

" Quanto ao caso do n. 2.0 (manutenção da "fórma repu
blicana federativa), á parte · as questões doutrinarias que se 
têm suscitado, quer em relação ao orgão do Governo a quem 
compete autorizar a intervenção, quer no tocante aos requisitos 
que caracterizam a fórma r~publicana federativa, é fóra Je 
duvida que não se póde considerar subvertida essa fórm a, em 
um Estado onde existem legalmente organizados e em fun
cção os tres poderes constitucionaes: - o Legis.lativo, o Exc~ 
cutivo e o J udiCiario." 

Queira S. Ex. perdoar. Errou contra a verdade manifesta com 1 

um simpl es cathecúmeno . 
Se este asserto não estivesse escripto e autorizado com o testemu

nho de todos os nossos jornaes, não o poderiamos cre r; pois o escorrêgo 
é tão grave, que não se ~xp li ca senão por um cochilo de H omero. Pobre 
do estudante, a quem viesse á bocca num exar.1e academico! Não se 
rvadiria aos érres do mais benevolo examinador. 

Quem foi rei, sempre é majestade. Embora aposentado, S. Ex. fórma repunficana 

reveste sempre aos nossos olhos a antiga toga de l\IIinistro do Supremo federativa. Quid? 

1 ribunal Federal, mais veneranda, a nosso ver, que toda essa omnipo-
:encia da sua dictadura presidencial. Figura-se-nos, pois, estar-lhe 
ouvindo cahir dos labios uma sentença, quando S. Ex. nos diz que 
"a fórma republicana federativa" existe onde quer que 
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"legalmente organizados, exisürem, e funccionarem os tres 
poderes constitucionaes: - o Legis1ativo, o Exel'utivo e o Ju
diciario." 

l\1as, santo Deus! será possível que tal dissesse um mestre'? que 
uma syncope de politiquismo eclipsasse a tal ponto a memoria do saber 
num ·dos seus grandes'? 

A fórmula dos tres poderes, fórmula que tem as suas primeiras rai
zes nos livros de Aristoteles, conta quasi dois seculos de edade activa 
na sciencia das constituições. Os patriarchas do regimen americano fo
ram bebe l-a no "Espírito das Leis", onde ella recebeu ,) seu enunciado 
actual, e teve entrada ao direito publico moderno. Foi dali que, em 
1748, MoNTESQUIEU deu ao mundo político essa lição memoravel de que 
"em todo governo ha tres especies de poder: o Legislativo, o Executi-

J d. . . " (L' XI 4 6 " . ") vo. . . e o u lClano . 1v. , caps. - passm. . 
"Todo governo", dizia ell.e, ensinando-nos assim, desde então, que 

a cxistencia dos tres poderes "não é privilegio do systema republicano, 
mas necessidade commum a todas as constituições regulares." 

Basta percorrer, de mo.•nento, este continente e o outro, na sua actua
lidade e na sua historia mais recente, para nos admirarmos das propor
<;ões em que terá crescido o mappa das nações Í!).scriptas sob o domínio 
da "fórma republicana federativa", se o que a constitue, é o concurso 
dos tres poderes constitucionaes, o Legislativo, o Executivo e o J udi
ciario. legalmente organizados e em activiclade. 

Quem imaginaria que seja "a fórma republicana federativa" a que 
rege a Grã-Bretanha desde 1688 '? a que rege a':é hoje'? a França de 
1815, a que desde 1830 vigora na Belgica '? a vigente na Hol!anda '? 
a que existe em Noruega'? a que se encontra na Suecia '? a que se acha 
na Dinamarca'? a rein8nte na Italia '? a estabelecida na Grecia '? a que 
domina desde 1824 em Portugal'? a que ainda agora subsiste na Hes
panha? 

Todos esses paizes devem ser até hoje, ou ter sido, nas épocas in· 
dicadas, verdadeiras "repu blicas" e, até, "republicas federativas", a 
ser exacto o criterio da existencia dos tres poderes, arvorado em dogma 
indubitavel pelo Sr. Presidente da Republica; visto oue, em todos, 
exi~t:m ou existiam nesses tempos, com o-rganização regular e em plena . 
actlYHlade, o poder legislativo, o executivo e o judicial. 

Mas quem n1io saberá que não ha ou não havia em nenhum delles 
o Governo de fórma republicana federativa, e sim o da monarchia con
st:itucion8l, parlamentarizada, ou não, ora o da Republica unitaria? 

Ainda mais, · 
Seria, acaso. "republicana" e "federativa" a fórma de Governo 

obs·ervada na Austria até á desthronização dos Habsburgos pelas sub
versões, que ultimamente a entregaram ao desmembramento'? 
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Seria porventura, uma "republica federativa" a Allemanha dos Ho
henzollerns, até á quéda recentíssima dessa dynastia, so:vida pela re· 
volução, em que acabou abysmando-a a ultima guerra européa '? 

Será, outrosim, republicano e federativo, na ·~ssencia, ou na fórma, 
o Japão actual, sob a constituição mona rchica, de moldes europeus e 
germanicos, que, de presente, aUi impera'? 

De nenhum modo. Cada um dos dois primeiros era um imperio, e 
imperio é o terceiro, sendo monarchicas as instituições de todos tres, 
cum ~e u mixto de elementos autocraticos e traços parlamentares. 

"Em <:ada um delles, entretanto, se realiza o concurso dos tres 
poder e- s cor,stitur.ionaes, o legislativo, o executivo e o judiciario, dis
tinctos e organizados. 

Nem é tudo. 
Sem sairmos do Brasil, seria de fórma republicana federativa o 

Governo, que tivemos desde a nossa independencia até á deposição dos 
Braganças em 1889 '? 

Parece-nos que não. Ou estaremos em erro, Sr. Presidente da Repu
hlica '? 

~A as tínhamos, ou não, sob esse regimen, o poder legislativo'? ti· 
nhaúws, ou não, o poder executivo'? tínhamos, ou não, o poder judi
ciario '? 

Cremos que sim. 
Estavam ou não, "legalmente organizados" esses tres poderes'? In

dubitavelmente estavam. 
Exerciam, ou não, as suas funcções '? Ninguem dirá qu~ não as 

exerciam. 
Logo, a ser verdadeira a doutrina presidencial, ficaremos sabendo 

agora que o regimen do Brasil sob os seus dois imperadores era repu
blicano federativo, e que em 1889- não mudamos de fórma de go-
verno. 

]lyf as, se assim não é, se a fórma de governo, a que então esta vamos 
~ujeito s, não era republicana federativa, então · é materialmente falso 
o criterio, adaptado pelo Presidente, de que a caracterização dessa fórma 
"de governo consiste na existencia dos tres poderes constitucionaes. 

Esse criterio irreflectido nos arrast:J.ria ao ridículo destempero de 
termos como republicas averiguadas e lidimas não só a Inglaterra de 
Jorge V, a Belgica de Al berto I, a Suecia de Gustavo V, a Dinamarca 
de Christiano X, a It:tlia de Victor Emmanuel III, a Hespanha de ·Af· 
fonso XIII, mas ainda a Austria-Hungria de Francisco José, a Alle
manh a de Guilherme li e o Japão de Tenno Yoshihito. 

Eis onde veio para r o cathedra.tismo daquelle "E' fóra de duvida" 
com que nos arrolhava a magistraiidade pre-sidencial. Essa proposição: 
::tssellada solemnissimamente com o carimbo official de indubitavel era 
apenas um erro desmarcado, absoluto e palmar. 
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O que discrimina "a fórma republicana", com ou sem o epithew 
addicional de federativa, não é a coexistencia dos tres poderes indispen
saveis "em todos os governos constitucionaes, com a republica, ou a 
monarchia". 

E', SIM, A CONDICÃO DE OUE, SOBRE EXISTlREM OS TRES 

PODERES CONSTITUCION~ES, o LEGISLATIVC , o EXECUTIVO E o 
JuDICIARIO, OS DOIS PRIMEIROS DERIVEM , REALMF!'ITE, DE ELEI

ÇÃO POPULAR." 

Tal a verdade em que se acha imbuído todo o ensino dos consti
tucionalistas e ext·gHas americanos, quando commentam o art. IV, ciau
sul o 4.", da Constituiçã o dos Estados Unidos, por nós imitada no art. ·6°, 
ns . ].", 2.0 e 3.'', da Constituição Brasileira. 

CoOLEY, por exemplo, no capitulo especial que cons,tgrou a estudar 
":1 g:trantia da fórma republicana de governo", tira a limpo a mate ri.1 

· deste modo: 

"Por ".i úuna republicana de governo" se entende um go
Y·erno " mediante representantes escolhi(l.os pelo povo. Con
tra<.ta elle, ·de uma parte, com a democracia, onde o povo ou 
·.~omm unidaJe, como um todo org:mizado, exerce poderes sn
beranos de governo, e, de outra, com· o imperio de um homem 
no ctracter de rei, imperador, tzar, ou sultão, ou com uma 
ch~'l' de homens, como na aristocracia. Estrictamente não é 
compatível de modo nenhum o governo republicano com as 
fórmas monarchicas; pois um rei, como orgão .:lo poder exe
cutivo, póde ser electivo, hereditario, ao mesmo passo que se 
deixem todos os poderes legislativos a um só rorpo represen
tativo livremente escolhido pelo povo''. 

"Cumpre, todavia, advertir que o que se manda . assegu
rar, é uma "fórma" republicana de governo; e á luz do facto 
indubitavel de que a expectativa e o intento da Revolução era 
banir as fórmas monarchicas e aristoc raticas, "não póde haver 
duvida que, como fórma republicana de governo, o que S!: 

queria, era um governo, em que, não só os representantes do 
povo estabelecessem as leis, e os seus Rgentes as administras
sem, mas fosse, tambem, o povo quem, directa ou indirecta
mente, elegesse o Poder Executivo." 

Transcrevo em inglez, para cotejo com a versão, a ultima parte do 
texto original, onde o grande mestre americano corrige o des:;.cérto du 
nosso Presidente : · 

"There can be no question but that by a republican form 
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of government was intended a government in which not only 
would. the people's representatives make the laws, and their 
agents administer them, but the people would also, directly or 
indirectly, choose the executive." 

(The General Principles of Constitucional Law, 3" ed ·, 
1898, c. XI, pg. 213-214). 

Bastaria esta lição, que é magistral, e que nenb,um autor americano 
contesta. 

Oiçamos, porém, ainda, a palavra de outros. 
CAN,IPBEL BLACK, ventilando o mesmo texto constitucional, no capi

tulo que tem por objecto "a garantia da fórma republicana", escreve: 

"Fórma republicana de governo, emquanto contraposta á 
autocracia, monarchia, ·oligarchia, aristocracia, ou quaesquer 
outras fórmas de governo, é a que assenta na egualdade poli
tica dos homens . E' um governo " do povo, rara o povo)' 
"e pelo povo". Suas leis são feitas ou por todo o povo en
corporado (caso em que a fórma de governo se chama, pro
priamente, " democracia")'· ou pelos representantes escolhido;;, 
para esse fim, pelo povo. Seu poder executivo reside nas mão5 
de um magistrado supremo, eleito, directa ou indirectamentc, . 
pelo povo . " 

("Handbook of American Constitutional Law", ed . de 
1895, cap. X, pg. 239). 

Depois, na pagina subsequente, o celebre expositor americano fri za 
ain.da melhor o seu conceito sobre a materia, citand0 as palavras "da 
Suprema Côrte", nas quaes se exara, com a mesma precis.ãq e lucidez, 
a fórma d,e CoOLEY, pouco ha citada: 

"A Constituiçfw assegura " a fórma republicana" de go
verno a todos os Estados da União. Ora "a feição disc rim.i
nativa dessa fórma" está no direito, reconhecido ao povo, "dP 
escolher funccioriarios seus para a administração e votar as 
suas leis por meio de corpos representativos", cujos legitimo~ 
actos se podem averbar como do proprio povo." 

("In re tDuirucan.", 139 .;~ United States, 449, 461, 11 
"Supr . Court'", 573.) · 

Note-se bem . E' a' Suprema Côrte dos Estados Unidos quem de
clara que "o t raço "Distinctivo", dessa fórma de governo" ("the dis
tinguishing feature of that form") consiste em fazer o povo as suas 
proprias l:eis, mediante· assembléas representativas, e eleger ellc mesmo 
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o poder administrativo. (" The right o f the people to choose their own 
c.fficers for governmental administration".) 

SuTHERLAND, annotando a Constituição dos ·Estados Unidos, na 
clausula de que nos occupamos, egualmente diz: 

mos: 

"A feição CARACTERISTICA da fórma republicana" de 
governo "está em ter o povo o direito de es,:~_.lher a admi
nistração, e adoptar as suas proprias leis" 

"The distinguishing feature of the republican form of 
government is the right of the people to choo~e their own . 
officers for governmental administration and to pass their 
own Iaws." 

("Notes on the Constitution o f the United States", 1904. 
pag . 603.) 

Dessa mesma clausula nos dá WooDBURN a explanação nestes ter-

"A nossa Constituição não define a fórma republicana 
de governo, e a tal respeito grandes controversias têm havido . 
. Mas o seu entendimento geral é claro: "fórma republicana'' 
de governo "é aquella na qual os representantes do povo ela
boram :ts leis", que os seus agentes ~-pplicam, "e o povo mes
mo escolhe, directa ou indirectamente, os agentes do Poder 
Executivo". 

''A republican form of government is one in which the 
people's representatives make the laws and their agcnts admi
nister them, ar..d in which the pcople also, directly or indi
rectly, choose the executive agents." 

("The American Republic and its Government", 2a e,d., 
1916, pag . 54 . ) 

Noutra obra, ainda mais recente, desse autor, escripta em collabo
raçã-o com FRANCIS JvlORAN, os dois professores de política e economia 
política nas universidades americanas de Indiana e Purdue nos dizem: 

"0 elemento essencial numa republica" mo'derna ("the 
cssential element in a modem republic") é que os seus poderes 
derivem, immediata ou mediatamente, do povo "em geral", e 
não de uma diminuta porção delle, oú de uma classe favore
cida." 

("The Citizen and the Republic", pag. 179.) 
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Emfim Me. CLAIN, lente de direito constitucional na Universidade 
de Iowa, na sua obra de direito constitucional, da qual já correm varias 
edições (aqui, em Petropolis, só disponho da primeira), observa que a 
fõnna republicana implica, juntamente com a distribuição dos poderes 
t~m differentes ramos de governo, "o exercício desses poderes mediante 
fnnccionarios e corpos representativos". "A republican form o f go
vernment necessarily involves the exercioe of the powers of go
vernment by representative officers and bodies. " (" Constitutional Law 
in the United States", 190S, pag. 10.) 

W ILLOUGHBY, Professor de Sciencia Politica, em J ohns Hopkins 
U niversity, reproduz e endossa a lição de CooLEY, que acima transcre
nmos. (''The Constitutional Law of the United States", 1910, vol. I, 
pags . 152-153. "Príncipes of Constitutional Law of the United Sta
tes", 1914, pags. 60-61.) 

Semdhanttimente, 1BENNETT :t\11UNRO, lente na Universidacle de 
Harvard, transcrevendo a opinião da Supremo Côrt'c na decisão dR . 
causa ".iVIinor versus. Happersett" (21 Wallace, 162), resume as noçõrs 
correntes acerca do assumpto, dizendo que, "emquanto as instituições 
de um Estado se mantenham em approximação razoavel á~ de um go
verno, "que derive todos os seus poderes, directa ou indirectamente, do 
povo em geral, se entenderá que o governo desse Estado observa a 
fórma republicana". 

O or;ginal rez<:. ;1: sim: 

"So long, :herefore, as a State continues tu maintain ;;ny 
reasonable approximation " to a government which derives ali 
its powers, directly or indirectly, from the great body of the 
people", it is deemed "to h ave a government republican in 
form." · 

(" The Government of the U nited States'', 1919, pagin:1 
395.) 

E não é outra a idéa, que acerca desta materia ali se expõe, num 
manual recente destinado ás escolas normaes e academias, no qual se 
nos diz qne "a fórma republicana 1

' de governo, assegurada aos Estados 
pela Constituição, "é, aquella em que se guarde o principio da democra
cia representativa". The republican form of government guarenteed to 
the State by the Constitution is, broadly speaking, one in which the 
principl e o f representa tive democracy is recognised." (S. E. FoR
JiiAN: "The American Republic", 1912, pag. 4S.) 

Facil nos seria augmentar, não sabemos até onde, esta, já não exi
gua sequencia de autoridades, se, no retiro onde aqui se acha o autor 
deste manifesto, longe dos seus 1iv.r.os, não lhe fosse impossível utilizar 
o melhor da sua munição de obras especiaes, repertorios de jurispru-
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dencia c colleccões de revistas jurídicas, em que abunda a sua ·crescida 
bibliotheca de política e direito norte-americano. . . . 

Mas não é de lamentar esta reducção nos mews de prova d!spom
veis em abono da nossa these, desde que os até aqui adduzidos já sãJ 
tão copiosos, e se trata de uma questão, a cujo respeito é tãc) peremptoria 
lição dos escriptores extractados, tão accórdes se acham todos uns com 
os outros, tão correntia ali se mostra a doutrína sobre o assumpto. 

Nem se havia mistér dessa exploração "do direito comparado", ao 
exame do qual nos convidou o Presidente da Republica, não se havia 
mistér de tal subsidio, para mostrar que os claboradores da nossa Con
~tituição, occupando-se em assegurar aos Estados Brasileiros um go
verno "de fórma republicana.", tinham em mente, não a tripl icidade 11:1 

c1istribuição dos poderes, mas a origem democratica dos dois, a um dos 
guaes incumba a feiturá das leis, e ao outro a sua execução. 

Os nossos homens de 1889 não eram alheios a esta noção, que, 
pelos modos, se vàe perdendo, hoj e, entre os mai; sabentt>s, essa noção 
in concussa, comesinha e trivialissima de que o que, ''sobretudo", consti
tu e e singulariza '·'a fórma republicana, é a eleição do chefe do Estado 
pelo povo". 

Não p recisavam elles de ser nota veis scientes em coisas de organi
zação constitucional, para ter lume do que andava pelos diccionarios 
mais corriqueiros e acatados, como o vetusto MoRAES, cnde se ensina 
ser a "Rcpublica", o systema politico "em que o cargo de chefe do 
Estado é electivo, e por tempo determinado na Constituição". 

O AULETE não diverge. Republica, diz elle, é "o systema de con
stituição e organ ização política, em que "o Governo é exercido", du
ratltc um tempo limitado, " por um ou mais indivduos eleitos pela 
Nação" e investidos de certa responsabilidade". 

Tal-qualmente CANDIDO DE FIGUE~REDO, segundo quem "Republi
ca'·' é uma "fórma de governo", em que "o supremo poder é exercido", 
durante tempo limitado, J>Or um •ou mails indivíduos "eleitos peb 
Nação". 

Esses tres lexicos, os unicos de que aqui dispomos, cobrem quasi 
todo o tempo da nossa existencia enquanto nação independente, e dell e>, 
como de quaesquer outros, antigos ou· modernos, onde nos vamos escla
recer, resulta que, desde a primeira metade do seculo passado, quem 
quer qur, ~em Portng.1l ou no Brasil, buscasse num vocabulario do nosso 
idioma a signifi cação de " republica", dali sahiria sabendo que o que 
~ohresahe ne~sa fórma política, é, acima de tudo, "o caracter electivo· da 
sua magistratura suprema". 

A d_istribuiçã_o t:initaria dos poderes é commum ás republicas e ás 
monar~h:as constltucwnaes . Egualmente commum a umas e outras é 
a elect:v1d~de no tocante ao Poder Legislativo. O que, portanto, vem a 
ser, pnvattvamente, "das republicas", o que pertence eiclusivamente a 
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essa fórma de governo, é, além da temporariedade, a electividade, inhe· 
rente, nesse regimen, á magistratura do chefe da nação. 

Nem nós, por consequencia, os que la vrámos a Constituição pro
mulgada nos decretos de 22 de Junho e 23 de Outubro de 1890, do 
art. 5.0

, da qual a Constituição vigente "copiou" o seu art. 6.0
, nem 

os constituintes .de 1890 a 1891, ao perfilharem esse texto, deixavamos 
de saber que, admittindo a intervenção federal nos Estados, para nelles 
manter "a fórma "republicana", o que principalmente queríamos, de
clara vamos e iamos resguardar, era que, " não só o Poder Legislativo, 
senão tambem o Chefe do Governo" se escolhessem por escrutínio po-

. pular. 
Isso porque, além do mais, a tripartição dos poderes c a elcctivi

dadc constitucional da legislatura j i eram instituições antigas, incon
testes e seguras, entre nós, assim quanto ao paiz, como quanto ás pro
víncias nas quaes elle se dividia, e que a revolução elevou a Estados. 

A organização constitucional "das províncias" já se achava tri
furcada na divisão dos poderes, e o Legislativo consistia, " desde 1832", 
numa assembléa eleita pelo povo. 

O que faltava, logo, para dar a autonomia estadual, que se creava, 
o conjuncto necessario dos seus orgãos, era dar ao povo a eleição do 
Chefe do Poder Executivo, que, até então, para a:s províncias, competia 
ao Imperador nomear . 

Portanto, quando a Constituição de 1889 armou a Republica, no 
seu Presidente, com a funcção de se ingerir nos Estados, "para manter 
"a fórma republicana", o intuito dos organizadores deste regimen não 
era tanto preservar a divisão tripl<:t dos poderes, "coisa não peculiar 
á fórma republicana", mas assegurar ao povo exclusivamente, "além 
da eleiçáo dos seus legisl:ldores ", que já era attribuição delle, a eleição 
" do chefe do Poder Ex·ecutivo", da qu:tl o investia o novo systema de 
governo. 

Não tem, logo, pés nem cabe~a , a erronia, que se COfll oT!ette, susten
tando-se "estar mantida a fórma republicana, quando existem e fun
ccionam regularmente, no Estado, os tres poderes constitucionaes. 

Tão desabalada cinca excede os limites da credibilidade. 

"Esses tres poderes existiam, const itucionalmente, na5 antigas pro
víncias do imperio", nas quaes já era, tambem, de eleição popular o 
corpo legisbtivo, "e onde, entretanto, não se praticava .1 fórma repu-
blicana. · 

O que, portanto, faz de cada um dos Estados actuaes uma repu
blica, federada ás outras na União, e, dest'arte, constitu·~ , em cada um 
delles, "a característica exclusiva da fórma republicana", é o privile
gio, dado ao eleitorado estadu8 L que representa as populações activas, 
de escolher o governador. 



Logo; 
BAsT.A: QUE o Povo NÃo ELEJA o GovERNADoR, PARA QUE 

CESSE DE EXISTIR, NO EsTADO, A FÓRMA REPUBLICANA. 

Mas, 
"se; além de não eleger o governador, Poder Executivo , não 
elege, ainda, o Congresso, Poder Legislativo, não só deixou de 
existir, nesse Estado, a fórma republicana, senão que nem 
mesmo existe a fórma commum e nccessaria a todos os Esta
dos constitucionaes. " 

Perdida, com a eleição de governador, " a fónna republicana" 
em sua condição especifica, o Estado, perdendo, tambem, com a eleição 
do seu corpo legislativo, '' a fórma constitucional" numa das suas exi
gencias rudimentares, já nem se acha na condição de unichde federativa 
de uma republica nem sequer tem as franquias de uma província de 
monarchia descentralizada. 

Logo, 

"se, com a privação, que o Estado soff rer, do dire ito de ele
ge r o seu governador, é de preceito a inte rvenção federal, -
com a privação que lhe accrescentarem, de elege:· o seu Con
gresso, mais inevitavel se torna a nec~ssidade co nstitucional 
dessa medida restaurativa." 

Com effeito, 

"sendo a fórma republicana um estado superior da fórma con
stitucional e a fórma constitucional, por conseguinte, um ele
mento da fórma republicana, com a perda, não só da fórma 
republicana, mas da fórma constitucional, perdeu o Estado, 
não só a mais elevada parte da sua caracterização política, 
senão tambern as condições fundamentaes de sua vida orga
mca. 

Conseguintemente, 

na funcção onde se contém o encargo de, no primeiro caso. 
intervir, para salvar dessa deminuição na sua categoria polí
tica o Estado sujeito a uma administração, que não elegeu, 
- nessa mesma funcção duplamente se encerra o dever de 
intervir no segundo caso, para salvar da eliminação total da 
sua existencia jurídica . o Estado, que não elege nem a sua 
administração, nem os seus legisladores." 
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Ora, na Bahia, o povo não elege coisa algum;r. 
Não elege o govern;;dor. 
Não elege o Congresso. 
Nem elege, sequer, as municipalidades . 
O Governo Federal não ignora esta monstruosa realidade. Tem 

perfeita sciencia della, como todo o mundo. E, se de publico a não 
confessa, temos razões certas, par a dizer que, á puridade, a reconhece. 

Logo, embora al i exista a distribuição do poder publico, em tres 
ramos, (que, aliás, na realidade não são distinctos, pois o Executivo 
absorve, ou :mnulla os outros dois), embora, tornamos a dizer, ali haja, 
de nome e no papel, tres poderes desnaturados e amalgamados, prati
camente em um só - não se conhece, na Bahia, nem fórma ·· republi
cana", nem, ao meno~, sombra de fórma "constitucional". 

Tres poderes, sim, ali ha. H a um Poder Legislativo, reduzido a 
méra secretaria parlante, parolante e palrante do Executivo. Ha um 
Poder J udiciario, cuj as sentenças o Executivo não executa, senão quan
do lhe dá vontade. Ha um Executivo, lei unica de tudo e unico poder 
verdadeiro, montado ás cavalleiras nos outros dois. Mas, em summa, 
ha o que basta á moral politica do nosso Governo Federal, para se 
sanfoninai que ali existem os tres poderes. H a isso em simulacro, em 
ficção, em mentira. No Brasil actual, com tudo, não se precisa de mais. 

P orém, com haver tudo isso, com existirem, e se mexerem, e per
lengarem, ali, os tres poderes, uma coisa lá se não conhece : "a eleição 
dos dois", que "a fórma republicana" irreductivelmentc, exige sejam 
electivos, e de um dos quaes a simples fórma constitucional impõe a 
electi v idade. 

Aparamentada, como se vê, com os taes tres poderes, engalanada, 
na sua desnudez, com o ridículo dessa falsa compostura, como preta 
da Costa com os seus cordões de missangas, avelórios e figas ao pescoço, 
a Bahia não é, todavia, um Estado republicano, pois n:io elege o seu 
governador, nem chega a sei uma província de monarchia constitucio
nal, pois não elege nem o seu corpo legislativo, nem as suas municipa
lidades, quando, sob o regimen imperial, elegia as suas camaras muni
cipaes e as suas assembléas provinciaes. 

Pelas leis eleitoraes do Esta?o e pelos seus costumes eleitoraes a 
Bahia, perdeu, até ao ultimo extremo, o direito de eleger os dois pode
res, cuja eleição constitue o essencial, " não só da fórma republicana, 
mas da méra fórma constitucional' , e, perdendo essas prerogativas ele
mentares, assim de uma, como de outra, rasteja actualmente no estado 
P.ri~itivo. e embryonario de UI~ governo .da antiga Russia, de uma pro
vmcJa chmeza, ou de uma antiga satrap1a persa . Peior m~smo, a ce rtos 
r.espeitos,. do que tudo isso, é apenas uma vasta circumscripção territo
nal, dommada pelo Governo de u ma quadrilha de ratos do Thesouro. 

N·a Bahia 
fórma 
cana 

não ha 
republi-
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Á isso, entretanto, é que o Presidente da Republica lhe faz a. honra 
de chamar "Governo Republicano", esquecendo os rudimentos consú
tucionaes, que devia ter bebido, quando cursava as disciplinas jurídicas 
no Recife, de que em todas as monawhias constituciona<>s ha os tres 
pod~res, e de que o que dellas distingue, "especificamente", as republi
cas não é isso, mas a eleição real do chefe do governo ptlo povo. 

Desesperada, afinal, dessa espoliação insultuosa, se decide a Ba
hia uma vez a, rompendo todas as barreiras, eleger o seu governo . 
Era ~ntão, era assim, era deste modo que ali se tentava, se estréava., 
se inaugurava "a fórma republicana." 

Qual era, pois, á vista do art. 6.0
, n. 2, da nossa Constituição, o 

dever do Presidente da Republica ante esta situação, nova, este asso
mar da Republica naquelle Estado~ 

Ou acudir, intervindo, para salvar "a fórma republicana", pela 
qual lutava ali , já quasi victoriosa, a população da Bahia. 

Ou deixar, não intervindo, liberdade á população ct~• Bahia, para 
qu~ a sua victoria se acabasse de consummar, realizando-se ali, dest'arte, 
o pimeiro acto de pratica "da fórma republicana". 

O Presidente não se abstem . O Presidente intervem. 

lte.~v ·e·nç.:io contra 
a fôrma l't·publi-
ca·na que 

Mas para que~ Para assegurar "a fórma republicana" deixando 
assuma o Governo "o primeiro governador ali eleito pelo povo"'? 
Não, senhores, nação brasileira, que nos lêdes. Nãu. 
O Presidente intervem, mas '' para sentar no Governo o candidato 

derrotado", que S. Ex . sabe, S. Ex. não o nega, ali nã<J se assentaria, 
se o Exercito Brasileiro, a quem não deixaram mostrar as suas boas 
qualidades mili tares na guerra das nações, não fos se coagido, agora, á 
ignomínia cruel de se rvir de azorrague de feitor nas sórcidas mãos do 
Governo bancarroteiro da Bahia, contra o p8vo ,daqudle Estado, já 
vencedor na conquista "da fór ma republicana". 

Deste modo o Governo Federal, calumniando a Con stituição, calu
mniando-a num dos seus textos mais nítidos, mais vivos, mais inillu
diveis, calumniando-a na verdade material, na verdade solemne da sua 
literalidade, "escorraça da Bahia a fórma republicana", e, arbitro da 
situação, a resolve, contra a victoria eleitoral da Bahia, 8 favor do Go
verno que ella acaba de enxotar, a favor do Governo com que ella se 
sente desgraçada, humilhada, polluida, a favor do Governo que toda 
dla impropera, que toda ella repelle, que toda ella vomita. 

Nunca s~ viu ajuntamento de erronia mais blaspher.:;a com atten
tado mais sacrílego . 

Petropolis, 2 d e Março. 

RuY BARBOSA. 

(D'O Imparcial, de 3 de Março de 1920). 
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O ART. 6o, N. 4 

Ao nosso ver, o n. 4 do art. 6°, era outra porta aberta ao Goven10 
Federal (a terceira), para intervir agora na Bahia. Nesse sentido nos 
pronunciámos, qundo tivemos a honra de conferir com o Chefe do 
Poder Executivo. 

No parecer, porém, de S. Ex., que assim no!-o disse, invocando a 
opinião que já sustentára no Supremo Tribunal, o art. 6°, n. 4, só 
autoriza a interve:1ção federal, para assegu rar a execução "das sentenças 
f ederaes". 

Verdade seja que, segundo o texto dessa disposição, a competencia 
attribuida ao Governo Federal é "para assegurar a execução "das leis" 
e "sentenças federaes ". 

Mas, no sentir do Presidente, cuja sinceridade aqui se evidenci.1 
com os votos a:1teriores do magistrado, se bem fale o texto constitucional 
"das leis e sentenças" é só das "sentenças'' que a Constituição quer falar. 

Diz, já se vê, uma coisa, quando quer outra. Mas por que haveria 
ella de nos dizer "o que não queria'', em vez de nos dizer o que qui· 
zesse '? Por que singular capricho enunciaria um pensamento diverso 
do seu, deixando aos i .~terpretes a missão de lhe exprimirem o seu ver
dadeiro pensamento'? 

E' como se, dizendo nós "as flore s e os jardins'', concluíssem que 
"só de j ardins" trata vamos; como se, escrevendo nós "os mo.'ltes e "os 
valles", pretendessem que "só aos valles ·• nos referíamos; como se, enu
merando nós "as nascentes e os rios, coll igissem que "só dos rios" 
cogita vamos . 

. Mas por que, se decli'lavamos, em c?. da um de tacs casos, os nome:< 
de "duas coisas distinctas '', h a viam de nos attribuir a intenção de s<.Í 
pensarmos "em uma" '? 

Natu ralmente porque, se bem atinamos com o fi.~10 da subtileza, 
não havendo jardi .~1s sem flores, não havendo valles sem montanhas, 
não havendo rios sem fontes, f orça era que só alludissemos aos rios, aos 
v alles e aos j ardins, quando escrevíamos "as flores e os jardins'', 
quando escrevíamos "os montes e os valles ", qua:-tdo escrevíamos "as 
fontes e os rios" . 

A Gpinião do Pre
sidente 

O fi nG da sua sub
tileza 
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A similhança nisso, é que, não havendo sentenças sem leis, e sendo, 
sempre de leis que derivam as sente:J.ças, da mesma sorte que os rioo 
emanam de fontes, de flores se compõem os jardins, e dos montes re · 
sultam os valles, se haveria tambem de entender que, quando a consti · 
tuição brasileira manda "assegurar a execução "das leis" e "se:J.tenças 
fderaes", não addiciona leis "e" sentença·s como coÍ33' distinctas; 
apenas contempla "as sentenças", me;1cionando "as leis" por demai-;, 
como elementos de que não prescindem "as sentenças". 

Como exercício de subtilização não seria das peiores esta brinc:1· 
deira de .:1egaças com um texto expresso e tão sagrado como o de um~t 
constituição. Mas, sublimada ás alturas de interpretação jurídica, está-no·; 
parecendo que ultrapassa a decencia. 

Refutação Antes de mais nada, já que · tanto se argumenta hoje com os com-
mentadores, e é com elles que nos querem burlar nor.nas constitu
cionaes, ainda nos pontos onde mais explicita se lhes accentúa a textua- · 
lidade, tomemos, desses commentadores, o primeiro, o que mais anda 
na berra como tira-duvidas, até para convencer de errados os proprios 
autores da Constituição, os sobreviventes dessa obra, os de cuja cabe·;1 
e penna sahiu o texto constitucional em sua fórma primitiva, respeitada 
na que definitivamente recebeu e conserva. 

0 .sentir de João Já se vê que estamos designando a JoÃo BARBALHO. 

Barbalho Vejamos como se exprime esse ?..utor, explanando o n. 4° do art. 6" 
E' ass1m: 

"Pelo art. 48, n. 1 da Constituição, e art. 38 da lei n. 30, de 8 d~ 
J neiro de 1892, é o Presidente da Republica obrigado a fielmeht': 
"executar e fazer cumprir a Constituição e as leis e resoluções do Con· 
gresso N aciona!" por elle sanccionadas e as promulgadas na fórma d·) 
art. 37, § 3°, e art. 38 da mesma Cosntituição". 

Daqui já se vê que o primeiro dever do Presidente da Republica, 
segundo este escriptor, o dever que elle primeiro aponta dessa auton· 
dade, pelo art. 6°, n. 4°, é o de 

"executar e fazer cumprir, não as sentenças federaes ", ma5 
"a Constituição e as leis do Congresso N aciona!". 

Só nas proposições que immediatamente se seguem a essas é que 
elle entra a occupar-se, como consequencia do dever de fazer cumprir 
"a Constituição e as leis federaes", com o de, similhantemente, fazer 
que "as sentenças" e ordens "da magistratura federal" tenham cum 
primento. 

Eis em que termos : 
"E determi:1a o art. 60, § 2•, que "as sentenças e ordens da ma· 
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gistratura federal" sejam executadas por officiaes judiciaes da União, 
aos quaes a policia local é obrigada a prestar auxilio, quando in v o · 
cada (*) por elles. O § 4° do art. 6° é a sancção constitucional de taes 
disposições, para constranger á obediencia os governos, as autoridades e 
o povo dos Estados, quando embaracem ou se opponham á execução 
11 dellas". 

aDellas'', escreve o autor. Deveríamos suppôr que este a della3" 
prenda, unicamente, com "as sentenças e ordens da magistratura f e·· 
deral", phrase mais visinha ao pronome'~ 

A nós se nos affigura que entende, tambem, com a a Constituição 
e as leis e resoluções do Congresso Nacional"; porquanto, embora, esta 
outra phrase esteja menos proxima ao relativo, as duas alli se sue· 
cedem, nos dous períodos continuados como obj ecto a da execução", que 
o n. 4 do art. 6° obriga o Presidente 11 a dar e faz~: r dar". 

Mas, se alguma equivocabilidade ha entre uma e outra maneira de 
entender a referencia, o periodo subsequente, a nosso ver, a deslind:t, 
enumera:1do outra vez, em caracter de idéas distinctas, a a Constituição" 
a suprema lei do paiz", a os actos legislativos" e só em dr;rradeiro logar 

11 as sentenças federaes", como os actos, que, a sem esse meio coercitivo'\ 
não teriam obrigatividade: 

Aqui estão as suas palavras, subsequentes áquellas: 
a Sem esse meio coercitivo, a a Constituição" não seria a suprem'l 

lei do paiz, os actos legislativos" e 11 sentenças federaes" não passariam 
de simples conselhos, sem força obrigatoria, e os poderes federaes nãv 
poderiam preencher seus altos fins". 

Mas no paragrapho subsecutivo ainda se faz mais clara a prece 
dencia e predominancia, que, no conceito de intervenção federal , têm as 
leis sobre as sentenças, e que, na fórmula dessa instituiçilo, antes de a 
utilizarem para segurança de -execução a das sentenças'', a consagram 
como penhor de execução a das leis". 

Eis o teor desse paragrapho : 
11 E de tal modo é inhere.:1te ao Governo Federal este direito, qu · 

em rigcr nem fôr~ preciso mencionai-o expressamente na Constituição; 
pois decorre, forçosamente e sem possível obj ecção, da índole e missão 
daquelle Governo, tendo elle até o poder de dispôr da força publica 
para a a manutenção a das leis" no interior". (Arts. 14 e 48, ns. 3 e 41 

Mas, quando tudo isto não bastasse, alli se nos depara cinco link~s 
depois, a evidencia desta passagem formal : 

a A competencia, nesse caso é do Poder Executivo, attenta a na
tureza do acto, que não é mais do que um consectario do seu dever dt' 
executar e fazer executa r a as leis" (art. 48, n. 1) , ' 1 assim como" d~ 

(~) ci texto ·impresso diz: "invocador". Mas é manirfestamente, erro de impres
são, 'POis a "policia locllil" ·é que é a "invocada" 'Pelos- ·of'ficiaes juc1iciaes c1a Uniã.o._ 
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fazer cumprir "as sentenças federaes", desde que faltem meiOs de acção 
aos officiaes judiciarios". (JOÃO BARBALHO: Comment.' rag. 27). 

Aqui, assignalando o dever, competente ao Poder Executivo, 

"de executar e fazer executar "as leis", "assim como" o 

"de fazet cumprir "as senteélças federaes", o constitucionalista citad'l 
positivamente discerne, por esse seu "assim como", discerne, assim, ex· 
plicitamente, como dous deveres distinctos, o de dar ou fazer dar exe
cução "ás leis" e o de dar cumprimento ás "sentenças". 

Basta, porém, de commentadores e vamos á Coé!stituição. 

Anda por ahi grassando a costumeira de attentar menos nella do 
que nelles. Deante de textos crystallinos, cuja diaphaneidade se Clâo 

póde embaciar, acontece perder.,se ~rniud..:, o debate, c:·a por gosto 
de erudição, ora por astucia de embrulhamenta, em trazer á balha como 
trunfos quanta citação h a de "mestres", cuj os títulos de autoridade, 
muitas vezes, consistem apenas na coragem, que tiveram, de pendurar 
o aome no frontespicio de um livro. 

Assim, bem fóra de ser a cultura jurídica a que lucra, é a ve; 
dade legal a que se vae cada ve zmais desbotando, corno palimpcesto, 
onde o texto de um monumento classico se deixa ir sumindo sob as 
raspas e escreveduras de caligraphos amanuenses ou copistas sem gosto, 
nem tino. 

Não é que não tenham seu valor as notas e glosas dos exegetas, os 
commentos ~dos explicadores e as lições dcs tratadistas, comtanto qu•~ 

· haja sueco no que dizem. Mas, por mais que valerem, não valerão, senão 
emquanto não extrapassarem a missão ardua, que, a glosadores, com
mentadores e explanadores tcca, de esclarecer os textos, dar relevo ao 
seu conteúdo, e verter nelles a luz da boa doutrina, investigando a 
expressão dos obscuros, e respeitando a evidencia dos claros. 

Portanto, desde que a li.'lguagem do legislador ·seja transparenU, 
preci~a, univoca, desapparece a funcção do interprete, subsistindo, 
unicamente, a do analysta, a do expositor e a do ·critico. 

E' o que nos e!1sina, com abundancia immensa, a jurisprudené:a 
constitucional dos Estados Unidos, o mais inexaurivel expositor, o melhor 
critico e o mais consummado instrumento de evolução desse "direito'• 
comparado", que ora ccntra nós se i:-~voca, além de ser o que mais S(é 

ajusta á constituição brasileira. 
Attentemos-lhe em al gumas das liçõe:,. 
Temol-as aqui substanciadas na mais vasta e autorizada obra exts· 

tente sobre o direito norte-americano, o repertorio que alli recebeu o nome. 
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de "Corpus Juris" e cujos dezo.ito volumes já estampados .c:>~·sti.tue~ 
menos de um terço dos que vae ter essa grandiosa encyclopedta JUndtca 

Numa das suas secções mais consideraveis, a consagrada ao direil'.J 
constitucional, estudando-se a interpretação e applicação das disposiçõe.s 

. que o encerram (" construction, operation, and enformecent o f constl
tutional provisio;~s" ) , all i se estabelecem as regras correntias sobre a 
materia, que ora ventilamos, deste modo: 

"Se;~do o dever dos tribunaes averiguar e pôr em effeito 
o intento e designio dos autores de uma cons:ituição, como 
taes hão ele c-onsiderar os que estes houverem expessado nesse 
instrumento. 

"Para apurar, pois, o sentido e proposito da Constituição, 
o a que primeiro, em todos os casos, cumpre recorrer, " é á 
significação natural dos vocabulos t:sados, na orderP e na in
terdependencia grammatical em que os elaboradores desse instru· 
menta os dispuzeram. (To ascertain the "meaning of a .:onsti 
tution, therefore, the first resort in all cases is to the naturai 
sig1.ification of the words used, in the arder and grammatica l 
arrangement in which the framers have plac~d them'' ) . 

"Se, assim consideradas, as palavras encerra rem um S•.' ll

tido preciso, que não envolva absurdo 1.em contradi":,:iío entre 
partes desse escripto, "então o significado apparente n'J rosto 
do instrumento é o unico de que og tribu:1 ?,~S podem :tffirm:u 
que exprime a intenção do texto." (" If, thus regarded th~ 

words used convey a definite meaning, which i:1Volves nc> 
absurd and no contradiction between parts of the s:1.me writing, 
then the meaning appa ren t on the face o f the instrument is 
the one which alone the courts are at libr.-ty to say was in-
tended to be conveyed") . · 

"U m<t vez apurado assim é este srntido o que se deve 
tomar por norma imperativa. "Não ha ioga r para interp re · 
tação em casos taes, nem é toleravel". "There is no occasion 
for construction in such cases, and it is .'1ot allowable. " 

"Corpus Juri s", vol. XII, pag. 703-704. ) 

Mais : 

" Intepret~uido uma dispostção constituc ional, com o in
tuito de verificar o desig.1.io do pov'l , que a houver :::.doptado, 
"quando sua linguagem fôr explicita", devem os tribun,l;:s 
buscar-lhe a intenção nas propri;;s p;tlavras do texto (" in the 
words of the provision itesd "), e " ;1ão podem admittir ou 

Sendo inequivoca a 
linguagem, não 
cahe interpreta
ção. 

; 
j 

l 

l 
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suste.'ltar que o povo tivesse intenção diversa da que se exara 
na significação da linguagem empregada." 

(Ib., pag. 704, not. 97 b.) 

Ainda: 

"Uma Constituição escripta, sendo redigida por homens 
eleitos para esse trabalho em razão da sua idoneidade especial, 
e adoptada após maduras deliberações, presuppõe um grau 
de reflexão e um te.'lto na escolha da linguagem, proporcionae·; 
á relevancia de tal obra; - motivo por que "se ha-de presumi i· 
que as suas palavras foram escolhidas com o maior rigor pos· 
sivel". "And the words are presumed to have been used with 
the greatest possible discrimination. " 

(Ib., pag. 704, not. 98 b). 

Emfim: 

"No entendimento de textos constitucio:~aes ou legislativos, 
o que se quer saber, não é que intenção tinham os seus autores 
mas que sentido têm as palavras, do que se serviram." 

In the co:J.struction of constitucional provisions and sta
tutes, the question is not what was the intentation of the fra
mers, "but what Ís the meaning of the words they. have used . 

Poderíamos acarretar duzias de autoridades contestrf. neste ensina
mento, a cujo respeito ninguem diverge. Mas limitamo-nos a citar dess~ 
repositorio, onde cada uma dessas proposições assenta em larga base :l~ 
arestos cuidadosamente registrados, não só por ser o mais abundoso e 
completo de todos, se:1ão tambem porque é o mais recente. Esse volume 
do "Corpus J uris" americano data do armo atrazado. 

E' a taes casos que se accommoda o pr()loquio latino: " Index anÍrr!; 
sermo". A. intenção está nas palavras. Nas palavras da lei, pois, é que 
primariamente, se ha-de buscar a intenção da lei, "salvo em cabendo 
nellas mais de uma intelligencia, bem como se da sua expressão gran.
matical resultar obscuridade, incongruencia, ou absurdo". 

Ora, que é o que nos diz o art. 6°, n. 4, da nossa Constituição'? 
Diz-nos que o Governo Federal poderá intervir, 

"para assegurar a execução das leis e sentenças federaes". 

Haverá, porventura, alguma ambiguidade :1esta propo:sição lím
pida, nítida, insophismavel '? 
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Absol utamente nenhuma". 
Na oração de "assegurar", em que consiste a clausula do n. 4. a 

acção des~e verbo tem por objecto "a execução das leis e sente:1ças fe 
deraes". 

"A execução", que esse texto constitucional incumbe o Governo 
Federal de " assegurar", restringe-se mediante o complemento determi
nativo, que a limita a ser "das leis e se:1tenças federaes". 

A copulativa, que se mette entre leis e sentenças, abrange no al
cance do vocabulo "execução, accusativo do verbo "assegurar", dnus 
substantivos, correspondentes cada qual a sua idéa : "leis e sentenças" 

Leis não são sentenças. Sentenças não são leis. A lei é o acto J > le
gislador. A sente:1ça, o do juiz. 

Logo, no caso continuado "leis e sentenças", não ha equivalencia, 
não ha sy:1onimia entre os dous termos; porquanto nenhum se pode ria 
substituir p elo outro, e nenhum contém o outro. 

O que alli existe pois, é uma enumeração" : a menção successiv:1 de 
· dous obj ectos, cuja execução o legislador constituinte recommenda, indi
viduo e distinctamente, a:o Governo Federal. 

Assim que lhe compete a elle "assegurar", por meio da intervenção : 

"as leis federaes e as sente:1ças federae> "' 

Não é só "assegu-rar as sentenças federaes". Não é "t•.nicamente as
segurar as leis federaes" . E' assegurar as leis federaes "e" das sen
tenças federaes. 

A copulativa "e", conjunctan.do leis com " sentenças" como ob
j e c tos umas e outras da "execução", que o Gove mo Fed.-ral lhes deve 
"assegurar", indica, ao mesmo tempo, de modo explicito, " dualidade e 
diversidade", n·o objecto dessa execução. 

Se lei não é sentença, e sentença não é lei, porque artes se admit
tiri a que, quando a Constituição, no a rt. 6°, n. 4, commette ao Gover:lD 
Federal " assegurar a execução das leis "e" se!ltenças fe,~rraes", só o 
encarregue de "assegurar" a execução "das sentenças federaes ", exi
mindo-o totalmente de se occupar com a "das leis federaes", embura 
lhe seja notorio que estas não se executam'? 

Tão explicito é o art. 6°, n. 4, quando att ribue ao Gove,~lO t.b 
União o direito de intervir, para "assegurar a execução " das sentenças 
federaes" , como quando, na mesma clausula e oração, lhe coafere poder 
igual a respeito, "das leis" federaes" . 

Esse texto :1ão falla "das leis" apenas emquanto elementos "das 
se:1tenças". Não funde a hypothese "das leis" com a "das sentença~" 
Nem subordina á existencia "das sentenças" a vigila:1cia alli commettid~ 
ao Governo Federal sobre a execução " das leis" . 
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Manda-o, parallelamente, successivamente, identicamente, velar e 
intervir pela execução "das leis e sentenças federaes". 

O texto é tão formal em relação "ás leis", quan'to em relação "ás 
se:J.tenças". Daquellas tanto como destas prescreve ao Governo Federal 
o rarcro de "assecrurar a execução''. Neste sentido é obvio, definido, in-o b . . 

equivoco. Não lhe cabe senão esta sign ificação, e desta não ~e onglll~ 
escuridade, absurdo ou inconsequncia com qualquer outro toptco da let 
fundamental, onde se acha aquelle preceito. 

Logo, segundo a regra primaria da interpretação constitucional ha 
pouco demo:1strada, esse texto não admitte outra intelligencia. 

Absurdas cons e- :Mas, a seguirmos a cerebrina interpretação "opposta á letra cat~-
quencias. da in- aorica" dessa disposicão constitucional, a seguirmos essa dolosa inter-
te~pretaçao ant1- b , . . . . . 
literal. pretação com que a poltttca bras!le1ra a muttla e adultera, o Goven~o 

Federal ha-de assistir impassível, de braços cruzados, ás violações ma~s 
amiudadas, francas e escandalosas das leis federaes nos E stad os, ainda 
quando seja com a cumplicidade notoria ou, talvez, até pela iniciativa 
dos governos estaduaes, emquanto uma sente1ça federal o não scientificar, 
muito inteira e cumpridamente, "com todos os efes e erres" da existenci<t 

de uma dessas violações. 
E nã.o descruzará os braços, muito a seu gosto, tarde e a más hora5, 

senão qua ndo o venha despertar um julgado fede ral obtido numa acçãü, 
que terá durado annos, ou uma ordem de habeas-corpus, que appli
ca:1do-se, irdividualmente, a uma, duas ou mais pessoas, ?.pplicando-s~ 
tão sómentc aos seus impetr<mtes fiang'.J~ a r á tod~. a lib~rdade ao Go
verno do Estado, para cumprir, evitando a inte rvenção, e deixando 
subsistir o estado habitual e geral d ~ indiffnença ás lei.s federa cs, des
preso das "ü.as ordens e affronta ~ no seus te.·tos. 

Imagine-se o caso da Bahia em Junho do anno passado. 
O Governo Estadual, para aterrar os adve rsarios, organizára a 

anarchia, fomentando, em certos elementos da m~is baix1. moralidade e 
importancia social, por elle, havia muito, explorado c: e estipendiados, um 
estado aggressivo contra as classes co:J.servadoras, que, representand) 
os sentimentos geraes da populaç?.o na cidade e no Estado, não podiarf'. 
condescender com as bravuras e es c~ndalos da política reinante. 

Um bello dia esses explosivos, que· a situação acariciava, organizava 
e manejava, desfecharam numa gréve, "á russa", protegida pelas auto" 
rid1de,., gue, abertamente, lhes açulavam os appetites, atacando o con.
mercio, ameaçando-o de saque, e apavoP.ndo com orgias de violencia 
toda a cidade. As casas commerciaes fecharam. Desappareceram os ge .. 
neros de p rimeira necessidade. Os arruaceiros, em maltas, não deixava!!\ 
transitar nem o 1 e i te para os asylos de orphãos, cujas directoras, pobre> 
religiosa s espavoridas, tiveram de recorrer ao General Ramalho, suppL · 
ca::do não lhes deixasse mi:1guar de todo o dimento das creanças, 
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Foi mister usar da tropa federal para mandar vir de Alagoinhas 
alguma carne com que se attenuasse a penuria de mantimentos. Ma'; 
essa mesma apodreceu :1a estação da Calçada, onde imperava o mov~
mento entretido alli pelas manobras do famigerado Secretario da Se
gurança. 

A subversão, desencadeada pelos mantenedores da -ordem, tinha o 
seu quartel general no palacio do Governo, onde os estivadores hom · 
breavam com os congressistas, e das janellas do qual o f açanhoso N;l
zareth, expulso do Rio de J aneiro e do Recife pelas autoridades po · 
liciaes, arengava á cainça da mashorca, agitada pelos agentes do Gov~ c· 
nado r, animada com a sua presença, as suas ordens e os seus applauso;,. 

Nem mesmo com o juiz f ederal teve consideração essa vil auton
dade. Qu ando este lhe representa v a contra as torpezas daquellas scenas 
de opprobrio, tentou entregal-o aos dentes da matilha, arguindo-o, alvar 
mentiroso, de querer que o Governo espingardeasse o povo; e, quando o 
P residente da Associação Commercial lhe exprobava a sua connivenci<• 
em tão estupendos attentados, lhe respondia, escar.:1içando, com o sn: 
proverbial despej o, que o reclamante estava muito atrazado em materi'l 
de questões sociaes, não levando em conta, na sua indignação os pro
gressos do maximalismo no mundo civilizado. 

Todo esse quadro se acha immortalizado num manihs~o da As
sociação Conm1ercial e nos seus reiterados telegrammas ::w Chefe da 
Nação, que deu a essas indignidades e abj ecções inenarraveis o incita
mento da sua impassibilidade, procedendo. entre as afflicções da Bahi:l 
dP1!amparada, com um constitucionalismo, cuj o rigor o recommcnda C')ffiO 

o melhor exemplo das excel lencias da theoria, qu<', neste momento, se 
preconiza como expres~ao leal dos intu:tos da IL'· i'Y ?. carta republi :~ma. 

O bom exito dessas proezas dcte rminou-lheJ, natnralrn< >11 c·, a rei
~cr8 ção. Va ri;!·; vezes , d ahi em deante , se têm .d las l·en>vado. H.e:1-J
varam-se, w t er rT,;l :H G•J anno •ransacto, no prop rio dia c.-. eleição do 
Governador. , \inda se . cnova ram em Fe vereiro com o cheg,ti " lli th 
candidato der rotado . R enovaram--se, impune e tnrmdiantemente, sob a 
presidencia do Sr. Delfim M oreira, como sob a presidencia actual, 
ambas embebidas nesse espi rií:o de rigorosa constitucionalidade, que, ert•. 
taes casos, não pec·mit te ao Governo F ederal inte fvir sr.;1:10 por salvar 
os criminosos, aguardando, p ara se importar das leis federaes violadas 
ás escancaras, que alguma decisão judicial o vá estremunhar do somn·J 
sol to, em que constitucionalmente dorme. 

Se outra cousa quizessemos nós, fossemos então moYer accões em 
juizo, ou, a estarmos com pressa, lançar mão do lzabeas-cor.iJus. De sorte 
que, quando a selvageria, ·exaltada e bebeda nas nus, segura e de costas 
quentes pela cumplicidade official, abala uma cidade inteira, e mergulha 
h11 terror toda uma população, algumas ordens de habeas-corpus, con-



cedídas a certo numero de individuas, é que haviam de restítuir á po 
pulação o socego, e restabelecer a ordem na cidade. 

O Governo Bahiano teria respondido a essa bernardice das su<n 
victimas com todo o espírito do cynismo que o caracteriza, declarand•J 
que acatava as ordens judiciaes, dando aos pacientes favorecidos po r 
essas decisões todas as gara:1tiàs, e continuando a manter para o re~to 
da população a mesma atmosphera de terror, o mesmo horizonte de 
ameaças, o mesmo systema de perseguições, acoroçoado pelo pharisaismo 
dos constitucionalistas do Rio de J an·eiro, até que no annr, de dous mil, 
com a concessão do ultimo habeas-corpus ao ultimo cidadão queixoso, 
estivessem inteiramente asseguradas, "pelas sentenças federaes, todas 
as leis federaes" . 

Para suste:1tar esta doutrina, materialmente opposta á letra <h 
art. 6° n. 4°, ainda se ousa maranhar o argumento de que o Governv 
Federal não sabe da existencia das violações da lei f ederal senão pehs 
sentenças federaes, que as apuram e declaram. 

co·nfusão entre no- Mas aqui ha co:1fusões inconcebíveis entre noções evidentes, que 
ções elementares nunca se poderiam tomar uma pela outra. 

"Da lei", sim, e sua existencia, da lei federal e sua interpretaçfto, 
os tribunaes federaes são os juizes, os arbitras, os oraculos irrecorrivei ,, 
Mas isto "só em ultima instancia", em instancia final. Antes disso, 
porém, cada um dos outros dous poderes interpreta, por sua vez, livr•:· 
mente, a lei, e lhe conhece da existencia, até onde :1ecessario seja, pan1 
que cada um deoses poderes exerça as suas attribuições . As sentenças j u
diciaes lhe emendarão depois, em derradeira instancia, os erros, quando 
os haja. Mas, se as decisões judiciarias houvessem de preceder o exer
cício dessa discrição, :1os actos do Governo ou do corpo legislativo, então 
a nenhum dos dous poderes politicos seria, realmente, dada a rneno •: 
iniciativa no desemoenho das suas funccões. 

Quando, entret~nto, se trata da de intervi r nos Estados, para asse· 
gurar a execução de leis federaes, as questões postas ao Governo Fede1aL 
em casos de revolta materialmente certa contra essas leis, como os que, 
pouco ha, descrevíamos, são questões "de facto" . Assassina-se, depreda-s :, 
incendia-se num · Estado'? Tolhe-se o commercio, oerturba·se o trabalho, 
amordaça-se a imprensa'? Ataca-se a propriedad~, obsta-se ao abasteci
mento das populações, derrama-se sangue humano'? Perpetram-se crime:> 
taes, e se perpetram sem que a policia delles faça cabedal, ou com o 
concurso das autoridades estaduaes '? Então, conc1:idadas estão visivel
mente "as leis federaes" , cuja "execução" . o ar~ . 6°, n. 4, incumbe o 
Governo Federal " de assegurar", e nenhum Gcverno prf,:isa de consul
tar juizes, ou ouvi r sentenças para saber que o ass8osinio, o roubo, u 
incendio, as violencias contra a liberdade na m1nifestat;ão do pensa-
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tnento pela imprensa ou t ribuna attentam contra .:> . ~ mais explicitas dis
posições constitucionaes. 

Não será, porventura, a Co.:1stituição uma 'lei federal"'? Acaso não 
será ella a maior das leis escriptas '? Não é a Constituição a lei das 
leis'? Não é a lei magna, a lei maxima, a lei fundamental da Nação'? 

Não cremos que até destas primeiras letras do abe:·ê nos exijam 
demonstração algebrica. Tratados, manuaes, compenàios, todos os livros, 
em summa, de sciencia política e, especialmente, de política americana .. 
o ensinam, o trilham, o retrilham, o vulgarizam, rep~tindo-u á saciedade. 
Todo o nosso regimen, este regimen que transplantamos dos Estados 
Unidos, tem como primordial o principio da santidade suprema da 
Co:J.stituição, considerada como a lei a que todas as outras leis obedecem . 

Nessa Constituição existe uma " Declaração de Direitos". São o<; 
que o art. 72 um a um particulariza. Esses direitos capitaes, formulados 
nessas definições, são os que santificam a consciencia religiosa, a ex
pressão do pensamento, as liberdades individuaes, a propriedade, a vida 
humana. Cada uma dessas disposições é uma lei, uma lei co:1stitucional. 
inviolavel a todos os poderes, estaduaes ou nacionaes . 

Ora, de todas essas leis se zombava e zomba, deslavada e insolen
temente, na Bahia, não só nos seus se rtões, mas na ~;ua metropole mesma. 
E o Governo Federal não teria o direito de intervir, pondc cobro a essa 
habitualidade, a essa continuidade, a essa irrespcnsãbilidade na trans
gressão de todas essas leis 'federaes" ! Não o ter.i.a, emqHanto "senten
ças f ederaes" lhe não abrissem ingresso á intervenção ! 

Como assim, - se o art. 6.0 , n . 4, lhe diz que intervt: '.lha "para as
segurar a execução "das leis federaes" '? 

Como, aindz,, se, falando na " execução " das leis e sentenças" fe
deraes", o texto discrimina terminantemente as primeiras das segu:1da; . 
e tanto de m~as como de outras quer que o Governo Federal não descu r ~. 
de "assegura; J. execução"'? 

Como, se, redigindo a fórmula deste encargo, esse te-xto constitu
cional, mencionando "as sentenças" depois "das leis", dá, até priori
dade á recommendação de "assegurar a execução das leis sobre a recom
mendação de assegura r a execução " das sentenças"'? 

Ora, é demais . 
Repudia;TI á sua vontade a Constituição, j á que, neste regimen, ~o 

ha um poder: o do Presidente da Republica. Repudiem-n'a, s:m. Mas, ao 
me.'1os, não a diffamem. 

Petropolis, 4 de Março. 

RuY BARBosA. 

(D'O Imparcial, de S de Março de 1920). 
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~RECEDBNTES E OOMMENTADORES 

A sophistarin poli- No estudo a que acabamos de proceder sobre a verdadeira in telli-
tica gencia do art. 6.• da nossa Constituição actual, clausulas segunda, 

terceira e quarta, fomos beber a doutrina em sua pureza nos proprios 
textos, mostrando quanto se distanciam da sua verdade as interp:-eta
ções, com que a politica, a bem .dos seus interesses, a tem turvado . 

Duas materias, sobretudo, no desenvolvimento deste regimen, têm 
offerecido campo largo ás proezas e maravilhas da hermeneutica in
teressada: o estado de sitio e a intervenção nos Estados. N ão ha ex
tremos de acrobacia, em que não tenham provado forças, e operado por
ttntos os sophistas officiaes, quando exploram o artigo 6.• c o art. 80 
da carta republicana, nos quaes têm assento ess:ts duas instituições . 

Cada uma dellas, quanto á doutrina e ás applicações, tem tomado, 
versatilmente, as côres e aspectos, que lhe imprime o caracter, ondeante 
e vár io, das situações, que vão dominando um paiz de surprezas, vio· 
lencias e caprichos na índole e gestação dos seus governo~ . 

As nações de consciencia adeantada e acção influente nos seus ne· 
gocios orientam o seu destino, moldando ellas rnesma3 as instituições, 
de que se dotam. As que não se habituaram a reger-se pelos proprios sen
timentos, e deixam á mercê de facções pessoaes a sorte da causa publica, 
têm sempre por constituição, qualquer que seja o regimen apparentadc 
na sua carta escripta, a vontade arbitraria do poder; n::io lhe minguando 
jámais estadistas, legisladores e juizes, para a revestirem das leis, 
doutrinas e jmisprudencias adequadas ás .. fôrmas succe~s1vas da sujei
ção, em que se debate o povo, queixoso e resignado s·empre. 
· Todos os regimens, por melhores que sejam, darão ahi os mesmos 

fructos dos peiores ; der rancando-se os princípios da verdadeira demo
cracia e da liberda.de sincera num terreno e a um ambiente, nos quae~ 
não podem receber seiva e ar, que os nutra. 

o estado de sit~o E' assim que, debaixo de normas como as da nossa Constituição 
actu2.l , cup. letra circumscrtve a uma ~.rea mui estret(ê. , ~ob resuicçõe<. 
mui estrictas , o estado c\: sitw, esta perigosa instituição, hype rtrophiada 
e desnaturada, no Brasil, a[é ás exaggerações mais odiosas, em vez de 
ser o instrumento de extrema defesa confiado aos governos, sob as 
condições da parCJmoma mats severa, para as grandes commoçôes do 
Estado, passou a converter-se num meio ordina rio de administração, 
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;eom que as mais ruins situações, sem outro motivo além da sua ~~mmo· 
didad~, se podem conservar annos inteiros fóra d~~ responsalJlltdades 
constitucionaes, não lhes escasseando, para se legtttmarem, apolcgtas, 
leis e sentencas de todos os matizes, nas quaes se chega até á lei mar· 
cial, ao "eclipse da Constituição" e á dictadura consummada pela sm· 
:pensão de todas as garantias . 

Quem, entretanto, medir quanto se tem andado, a esse respeito, 
·desde o celebre " habeas-corpus" em que, sob a dictadura de Flor.iano, 
apenas obtivemos o voto do M inistro Pisa, e os do tempo da prestden· 
cia Hermes, na decisão dos quaes tantas vezes reagiu a j ustiça contra 
a prepotencia militar, verá que extensão considerav~l tem ganho, nos 
~;·e stc8 j udiciarios, certos princípios . cardeaes do regtmen . 

Não obstante, os governos reaccionarios continuam a estimular e 
alimentar, na jurisprudencia administrativa e legislativa, com ap· 
plausos de uma publicidade ageitada pelo suborno, as idéas de regresso 
ás theorias antigas; e agora estamos vendo como, para desembaraço 

total dn poder, sem necessidade mais do estado de sitio, o P residente da 
P.ept:blica assume o direito de proceder como se nelle est ivesse, restrin· 
gindo e supprimindo liberdades, em que só essa medida excepcional o 
antorinri2. a tocar. 

Do mesmo modo que o estado de sitio, a intervenção nos Estado:; 
cahiu, desde o começo, e até hoje se mantém no taboleiro f raudulento, 
onde o jogo político exerce os seus vícios, desenvolve as suas manhas, 
e sacia as suas ambições. A Constituição é clara, no regimen que lhe 
deu . Mas esse regimen está, desde as suas origens, oscill ando entre 
a orientação dos que o estabeleceram e a dos que o applicam. 

Um é o espírito, sob o qual se gerou ali essa instituição. Outro o 
dos homens, debaixo de cujo domínio ella tef!l. sido praticada. 

Os elaboradores do nosso di rei to constitucional eram, em geral , d~ · 
mocratas e liberaes da melhor escola. Não queriam a republica e o f e· 
-deralismo por amor das suas fórmas, mas por devoção á sua realidade 
Nesta realidade viam um systema util á liberdade e á democracia bem en· 
tendidas . Acreditavam que estas .duas :1spirações poderiar:1. desenvol
ver-se melhor debaixo da fórma republicana .. fede rativa. Mas, se nam 
pela autonomia dos Estados, não a queriam l·evar além dos seus limites 
natu raes, e, não admittindo que a União exorbitasse do~; seus, deviam 
receiar muito, conhecendo-nos a índole, que aquella autonomia se 
convertesse num circulo cerra.do, onde as paixões locaes se acastella~ 
sem contra as garantias democraticas e libe raes d:t Constituição :Fe· 
-deral . 
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Por isso lhe redigiram o art. 6.0 como está redigido, limitando o 
arbítrio da intervenção, mas deixando a União armada, para que os 
governos de boa-fé se não sentissem tolhidos ante qualquer situação 
estadual, onde se tornasse indispensavel o conectivo da sua interferen
cia, quer para atalhar a desordem, quer para livrar o povo de oppres
sões. 

A Constituição dos 
politicos 

Mas aos homens, nas mãos de quem cahiu e tem estado quasi sem
pre, até hoje, o poder, na União e nos Estados, não fazia conta encarar 
esse instrumento de equilibrio entre elles e ella senão pela primeira 
dessas duas faces; como um meio radical e terminante, posto de sobre
cellente á disposição dos governos estadu2tes, para se ~ternizarem nas 
administrações, esmagaram debaixo i;lellas os seus antagonistas, e 
nellas, em plena irresponsabilidade, se entregarem aos appetites de 
mando absoluto. 

!Fedel'ação de 
garchias 

oi i- Na da mais simples, dada a organização, que, não legal, mas prati-
camente, recebeu então o Brasil. Cada Governo Estadual se reduziu a 
uma oligarchia, e dessas oligarchias locaes se compoz a grande oligar
chia, a oligarchia central, a oligarchia das oligarchias, em que se con
stitue o Governo da União. Solidarias a maior e as menores no in
teresse de eliminarem os obstaculos constitucionaes, que se oppõem á sua 
existencia, ou ás reacções populares, que lh'a possam tolher, mutua .. 
mente se ajudam e completam em todos os terreno&; e, un1do5 os seus 
prestimos em nomeações ou mercês, em dinheiro e recursos policiaes ou 
militares, estabeleceram, para este seu regimen, uma posição inexpngna
vel, com o mais estrondoso exemplo da qual nos acaba de sobremara
vilhar, no caso da Bahia, o procedimento do Chefe .da Nação. 

Das oligarchias subordinadas os magnatas do oligarchismo brasi
leiro se promovem á oligarchia suprema, desta volvem áquellas; e, ou 
quando, encantoados nas primeiras, aspirem á segunda, ou qnando, ele
vados á segunda, não queiram perde! :; esperança do regresso ulterior 
ás primeiras, a sua maior obcessão está em se amuralharem, ca-da qual 
no seu Estado, com uma situacão in abala vel de incon5titucionaliclade 
franca, de absolutismo escandalo;o, de insolente antagonismo com o sen
timento das populações, que, na crise actual da Bahia, esta associação 
do Presidente da Republica ao miserando situacionismo daquella terra 
leva ao mais tremendo gráo de provocação á consciencia jurídica do 
Brasil. 

Impossível seria este divorcio entre os governa> estaduaes e a Con
stituição, esta revolução em permanencia delles contra ella, se não fôra 
a mancebia habitual, em que com elles vive a politica da União, qut:,. 
oligarchizada tambem, não aRSenta, ha muito, senão no conjuncto dessas 
oligarchias, amalgamadas com a sua. 
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Eosa anomalia, convertida em normalidade pela constancia da sua 
duração, pela sua generalidade, pela sua intensidade, pela sua irredu
ctibilidade, não podia deixar de crear em torno de si um ambiente novu, 
de elementos moralmente deleterios, e de corromper as consciencias, 
transviar as idéas politicas, destruir o criterio constitucional, na admi
nistração, nos corpos legislativo&, na propr\a doutrina do~ commenca
dores, dos juristas, dos tribunaes. 

Para a facilidade com que se realizaram _essas consequencias natu- Entr1-mos ás cefllS 

raes de taes causas, muito contribuiu a ignorancia, em que, nos primeiros neste regimen 

annos do novo reg1men, entrE nós st ' vivia acerca do seu espirito, do 
seu alcance e da verdadeira natureza das suas innovações. 

O que por aquelle tempo se conhecia, no Brasil, elas instituições 
aqui recem-adopta-das, deu-nol-o a ver, certo dia, de um relance, o caso, 
que vamos contar. 

Distinguia-se, então, no Supremo Tribunal Federal, entre os sem 
ministros, um magisrraão, que passava pelo mais instruido entre os 
seus pares,- coma em que tambem o tinhamos, e temos. Notavelmente 
versado nas letras juridicas, juiz do maior credito profissional, fecun do 
argume:1tador e expositor, nas causas que relatava, ou discutia, chegar.t 
do norte com extraordinaria nomeada, adquirida em brilhante carreira 
j udiciaria, e, nos pleitos de mais vulto, veiu a ser aqui a bandeira e 
o guia daquella côrte que o prezava, talvez, como o seu melhor orna-. 
mente . 

Um dia, encontrando-se em um bonde, por. signal que na praia do 
Flamengo, onde a esse tempo residiamos, nos interpellou elle com n
pressão de séria extranheza, perguntando: 

"- Ouvi dizer que o senhor vae accionar a União, em nome dos 
militares e paisanos reformados e demittidos pelo Marechal Floriano, 
para obrigar o Governo Federal a reintegral-os, ou indemnizal-o~. Senl 
possível'? 

-E' exacto. 
-Mas como'? 
- Muito simplesmente. E' que, no regimen de agora, não só u~ 

actos administrativos, mas até os legislativos, tm sendo contrarias á lei 
constitucional, são nullos, e a justiça é o poder competente, para lhes 
declarar a nullidade, pronunciando-lhes a inconstitucionalidade_" 

O meu interlocutor não se convenceu, obrigando-me a lhe aponta , 
os textos ,da nova Constituição, onde estribava a minha these, e assim 
n?s separamos, promettendo-lhe eu, para o familiarizar com a novidade, 
p~l-o em relações com. a grande obra de CARSON acerca da Suprem ., 
Corte dos Estados Umdos, obra de que, dahi a dias, lhe offereci um 
exemplar. 

Tempos depois esse Ministro mergulhava a fundo no direito norte-
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americano, com as producções do qual sortiu em abundancia sua copwsa 
livraria; e essas noções, cuja primeira invocação eutre nós tão extra·
vagante lhe parecera, nelle, como juiz, e, mais tarde, como advogado, 
vieram a ter um applicador habil, convencido e frequente. 

As nossas allegações na causa, trazidas, posteriormente, a lume ilv 

livr'o " Os actos inconstitucionaes" , puzeram a doutrina desses principwb 
ao alcance de todos, a acção movida por nós vingou em todos os tra
mites do seu curso, e os nossos constituintes, ClVlS ou militares, alcan
çaram a reparação devida. 

Dahi avante qualquer SUJeito dava sota e az na materia . Mas () 
espanto, que o meu " atrevimento?', á primeira noticia causara a· um dos 
mais celebrados luzeiros da nossa magistratura, evidenciava quão pouco 
se havia descido, até então, abaixo da superfície, na comprehensão de 
normaes constitucionaes, que eram, entretanto, base fundamental elo novo 
regimen. 

O terreno esta v a, pois, livre para a primeira semeadura das crassas 
erronias, que então nelle se esparziram. O systema, que dava aos Es
tados carta de autonomia, que sujeitava á Constituição, pena de nulli
dade, os actos do executivo e do legislativo, que restringia com limitações 
rigorosas o estado de sitio, que mandava proceder á eleição do successor 
do :Presidente morto nos primeiros dois annos do seu quadriennio vw, 
logo no primeiro anno do. período inicial, assumir a presidencia como de• 
finitivamente sua um vice-presidente; viu applicar o estado de sitio com 
suspensão total das garantias constitucionaes; viu dilatarem-se os cf
feitos dessa medida além do seu termo; viu encarcerar e desterrar, em 
nome della, Deputados e Senadores; viu exonerar e reformar á discrição 
militares de altas patentes e funccionarios vitalicios; viu, emfim, con
summada, a titulo de restauração da legalidade, a deposição geral dos 
governadores. 

Em apoio de cada uma dessas extravagancias, de cada uma dessas 
barbaridades e de cada um desses tresvarios, se inventaram então, para 
os legitimar, theorias eruditas e enthusiasticas; abundando o novo con
stitucionalismo em apologias de toda a casta, e não lhe faltando, para 
o coroar como o cumulo da correcção constitucional, nem dissertações 
jurídicas, nem votos narlamentares, nem sentenças judiciaes . 

De todas essa~ instituit;ões, porém, a que recebera golpes m.tis de
cididamente mortaes, era essa decantada autonomia dos Estados, pelo 
amor da qual os que mais deliram, são os que, realmente, mais a des
presam e conculcam. 

Cumpria descobrir-lhe uma fórmula nova, pratica e commercial, 
que substituísse os principies pelos interesses, o povo pela facções, o! 
Estad os pelos seus governos . Não lhe acharam difficuldade, e a inco-
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gnita do problema estava á mão de semear. Era transformar as "aut(J· 
nomias" em "oligarchiai". Transformaram-se. 

Nada mais convinhavel e commodo ao poder central, cuja oligar• 
chização, para se consummar, e se considerar eternizatia, nãu necessi
tava de mais que de ver executada a oligarchisação dos Estados. 

D esde ahi a intervenção nos Estados encontrara a sua norma con· 
ciliatoria_, mediante um tacito ajuste entre elles e a União. Uma troca 
de attribuições e uma cessão mutua de garantias harmonizavam as difft· 
ren ças . O Governo Federal entregava cada um do~ Estado$ á facçau, 
que delle primeiro se apoderasse . Com tanto que se puzesse nas mãos 
do Presidente da P.epublica, esse grupo de exploradores privilegiados 
receberia delle a mais illimitada outorga, para servilizar, corromper e 
rouba r as populações. 

A hypothese da intervenção federal não o inquietaria nunca ma'i5. 
O Governo da União não usaria delía mai5 nunca, a não ser quando :1. 

quadrilha protrgida a solicitasse, para ultimar, em nome da autonomia 
estadual, a 5trvidãC!, a deshonra e a pilhagem do Estado. 

Eis como se inverteu, em ca.da um dos seus fin s e em cada um dos A intervenkão tm• 
seus meios, a fórmula constitucional do art. 6°, ns. 2°, 3° e 4•. mascarada 

Não se considera violada a fórma republicana, quando o povo 
cesse de eleger o Governador e o corpo legislativo. Para que ella exista, 
basta existirem os tres poderes, ainda que sem interferencia alguma de 
eleição popular. 

Todo Governo, que requisite a in tervenção federal, tem direito a 
ella, embora seja para o auxiliar na manutenção de um regimen contra· 
rio ás !ris e notoriamente criminosú. · 

Requisitada a intervençil.o, não a poderá dar o Gr:verno Federal 
seniio em apoiq do Governo requisitante, ainda que, apoiando-o, vá ella 

apoiar um Governo divorciado grosseiramente da Constituição Nacional. 
Posto que esta, emfim, estabeleça declaradamente, a interven

ção federal como garantia da execução, não só das s-en tenças, mas das 
leis federaes, ao Governo d::t União, não será licito intervir, senão para 
dar cumprimento ás sentenças, e nunca para acudir á constituição ±t
cleral , embora seja ella a maior das leis, e se ache rôta ás escancar::ts 
pelo Governo de um Estado. 

H a precedentes, que autorizam taes monstruosidades '? 
H::tverá commentadores, que as canonizem'? Está, neste caso, revo

gada a Constituição por uns e outros. 
Mas, então, melhor seria que ella não existisse do que ter aroa" 

rencias de existente, para ser ludib riada com a imputação de tamanhos 
ridiculos e tão espantosas indignidades . 

Petropolis, 6 de Março. 

RuY BARDO~'-
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A JURISPRUDENCIA POLITICA 

Ir um cahos cr,, Quem estudar os nossos annaes parlamentares, de 1892 aos ultimo> 
materia de intc •·- a ano,, considerando na~ situaçoes, que, desde o alvorecer da nossa exis
Yenção tcncia republicana até aos dias mais proximos desta data, em relação 

ao Amazonas, á Parahyba, a Pern:unbuco, a Alagôas, a Sergipe, á 
Bahia, ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, a 
Goyaz, a Matto Grosso e a outros Estados nossos, tem suscitado, no 
Congresso Nacional, reiteradamente, debates, indicações, proj cctos e re· 
soluções em todos os sentidos acerca do art. 6.0 

- verá que a intervw· 
ção federal é, de todas as arenas onde se degladiam os nossos partidlls, 
a em que se tem aberto as mais longas, frequentes e renhidas batalhas, 
sem que nunca se ·chegasse a estabelecer um conjuncto de normas, onde 
vamos buscar a interpretação daquelle texto, autorizada por urna cor· 
rente uniforme nos actos e opiniões do corpo legislativo ou do Go· 
vemo. 

A que se possam vingar taes resultados se tem opposto semp re o 
radicalismo dos interesses oligarchicos, inconciliaveis com os elementos 
jurídicos, com os princípios liberaes e com as normas democraticas do re· 
gimen, que adoptámos, assim como as propensões autocraticas de uma phi
losophia, que, sentindo-se contrariada nelle como num leito de Procu~
to, conseguio alterai-o desde o seu berço mediante a intrusão de a· 
mentaveis anomalias. 

0 art. 63 da con· Previdente, como, a tal respeito, era natura!' que o levasse a ser a 
etituição experiencia da irrequieta actividade e das aspirações políticas dessa es

cola durante o primeiro ann.o da revoluçao, o acto constitucional, pro· 
mulgado, em 1890, nos decretos de Junho a Outubro, pelo Governo 
Provisorio, tentou, ao menos, resalvar os dogmas essenciaes a toda or· 
ganização constitucional e, especialmente, á fórma repub licana , preci· 
sando, no art. 62, daquelle acto, as exigencias capitaes, que os Estados, 
nas suas Constituições, deviam observar. 

O art. 63, que áquelle corresponde na Constituição actual do Bra· 
si!, diz apenas que "cada Estado se regerá pela Constituição e pelas 
leis que adoptar, respeitados os princípios constitucionaes da União". 
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Na Constituição, porém, que o Governo ProvisoriCI elaborára e 
d.ér;t a lume pelos ·decrs . n . 510 e n. 914, de 1890, estabelecendo-se 
que "cada Estado se regerá pela Constituição e pelas lei s que adoptar", 
se accrescentava: 

"comtanto que se organizem sob a fórma republicana, não contra
riem os princípios constitucionaes da União, respeitem os direito~, que 
~sta Constituição assegura, e observem as seguintes regras: 

1.0 
- "Os poderes Executivo, L egislatt v o e J udíctario ~erào dis

criminados e independentes". 
2. 0 

- "Os governadores e os membros da legislatura local ser1i.o 
electivos". (*) 

lVT.as, diz um dos noss os mais recentes commentadores, "a Com· 
missão dos Vinte e Um "attendeu ao clamor levantado pot Julio de 
Castilhos áquellas re stricções ao arbítrio das constituintes locaes" . Ce

dendo a esse "cl amor", a commissão "aconselhou a assembléa a suppri
mir tudo o que se seguia á palavra "assegura" . Isso, porém, não bas-· 
tou. No plenario, varios constituintes, filiados nas mesmas idéas, pro
puzeram a emenda, que decepou á redacção do Goyerno Proviso rio, 
·qnasi to do o texto, limitando-se a exigir, vagamente, que, nas constitui
çiíes e leis dos Estados, "sejam respeitados os principio~ consütucionaea 
d~. União" . 

Seriam superfluas, ao me_nos qu~nto á discriminação dos tres po· 
'.\e res, assim como no tocante á electividade, quer dos congressos, qutt 
dos governadores estaduaes, aquellas " restricções ao arbítrio das con
stituintes locaes ", contra que se levantou "o clamor'' tão bem acolhido 
na Constituinte brasileira de 1890 '? E seria por ter coma ociosas essas 
restricções, que, naquella assembléa, as buscaram eliminar, como elimi
naram, os autores do clamor? 

Não. Essas restricções não eram . tal redundantes, n•~m por as con
siderarem. escusadas f oi que os promotores daquella alteração no texto 
Ja Consti tuição actual as buscaram expungir delle . 

. Essas restricções eram convenientes, justamente por ser de receiar, no 
t rabalho de organização con~rlitucional ,dos Estados, subsequente ao 
(!e organizar a União, a hostilidade, que, contra a ma teria de algumas 
dellas, nutri am aquell es membros da Constituinte, em cuja iniciati~a 
t inha origem essa emenda. 

No bojo ddla estava já em embryão, evidentemente, a Constitui
çãD, de que ia ser dotado um dos Estados brasileiros, onde, em appa
rencia, se reconhecem os tres poderes, mas, na realidade, o Executivo, 
salvo quanto aos assumptos orçamentarios, é o l egisl ador, e onde, ainda, 
em vez de caber ao eleitorado, cabe ao presidente, ao chefe desse p oder, 

(>!:) A estas condiçõe.s, deibrtixo dos ns . 3°, 4° e ·5° , uccrescdan1 as ·d e qn.e não 
foss e -electi va n m a·g ist ra turn, -não ·se pudessem demit tir os n1·agi strados senão por 
·sent.ecnca e, gra tuito !lO ·primei r o grã o, ·fosse em todos livre e leigo o ensino pul>~ ico. 
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5Ímultaneamente Executivo e Legislativo, a nomeação do Vice-Presi · 

dente. 
Nesse Estado, pois, não existe "a fórma republicana", e não só

na p'ratica, senão no texto mesmo da sua lei fundamental, não existe 
essa fórma, para manter a qual, segundo o art. 6°, n. 2, o Governo 
da União tem a competencia de intervir. 

Afferida ainda pelas mais antigas idéas de organização constitu· 
cional, pelas idéas do seculo XVIII, uma tal Constituição não se poderi:1 
ter como republicana; pois, já em 1748, dizia o Barão de MoNTESQUIEU: 
"Quando o Poder Executivo se junta ao Legislativo numa só p essoa, 
ou num corpo de magistrados ... não póde haver liberdade." ("L'Esprit 
des Lois ", c. 4-6.) 

No to rio é que o Sr. Presidente da Republica se tem pronunciadO' 
acerca deste ponto em juizos talvez mais categoricos do que o nosso. 
Imaginemos, porém, que, sob o seu governo, se agitasse, em relação· 
áquelle Estado, um caso de intervenção, estribado em não existir ali a 
fórma reP.ublicana. 

Um dos commentadores da nossa Constituição, o mais minucioso e 
abundante, o mais documentado e noticioso, pertence, pelo nascimento, 
ao Estado, onde occorre essa aberração e, politicamente, se acha ligado 
ao seu Governo pelos mais íntimos laços de partido. Naturalmente, o 
sentir desse autorizado commentador não se achará em afinação com o 
nosso e com o do Sr. Epitacio Pessôa acerca daquella Constituiçfto 
Estadual. Não concordará, em que ella esteja, como está, em conflicto 
aberto com o art. 6.0 , n. 2 da Constituição Federal. Provavelmente 
opinará como opinava, em 1893, na tribuna senatoria, um respeitavei 
magistrado, o Sr. Coelho Campos, em cujo parecer a lei organica dess~ 
Estado "não viola a fórma republicana federativa". (Document. par
lem. Intervenção nos "Estados". Vol. li, p. 103). 

Ora, dentre os autores de commentarios geraes á nessa Constitui
ç5.o, não cremos que nenhum se avantaje a esse. Embora o seu valor, 
especialmente informativo e documentario, seja mais o de um trabalho 
de erudição que o de um guia jurídico, os livros similares da nossa 
literatura constitucional tambem se dtstinguem menos como oriefltadores 
jurídicos do que como expositores do estado actual desse ramo do 
nosso direito, como archivos da jurisprudencia accumulada pelos actos 
do parlamento, do Governo, dos tribunaes e como breves reper torios das 
opiniões correntes nos paizes de instituições homogeneas ás brasileiras. 

]\'las, perguntariam os, posto seja esta a consideração, que merece 
essa obra, acceitaria o Presidente da Republica o seu autor como arbi
tro da verdade, num litígio onde se contendesse por sabtr se :r 
Constituição do Estado, a que alludimos, guarda, ou não, a fórma repu
blicana'? 
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Em boa logica o não poderia; visto como essa autoridade, gera l
mente valiosa, não ha duvida alguma, como conselheira acerca de mUI
tas das questões susc1taveis com relação á nossa lei fundamental, não 
é de crer tenha, pelo que toca ás de intelligencia do art. 6.0

, a necessa
ria imparcialidade, sendo, como é, adepta de uma politica interessada 
em cobrir com a invrJcação da autonomia estadual a interpretação ma1s 
rts trictiva desse texto, a mais commoda aos Governos dos Estado~, 
cujas constituições mais se desviem, nos pontos que elle rege, dJ no~so 
di reito constitucional. 

Ora, as interpretações dadas á nossa carta organica, nos assumptos 
que entendem éom a pohtica da União, ou com a dos E stad05, ~e re
se:ltem, quasi sempre, da mesma parcial idade ; visto que a política, 
entre nós, não é, como entre as nações de habitas juridicos, a scienci<t 
de rotear segundo as leis a acção dos poderes constitucionaes, mas 2. 

tortuosa arte de emancipar das leis a autoridade, e sub~tituir oo senti
mentos da communidade pelas ex1gencias das facçõe s . 

O p:>de r tem quasi constantemente ás suas ordens, no Congresso 
N aciona] , grandes maiorias, senão escandalosas unanimidades, geradas, 
á revelia da opinião publica, nos conluios do mandonismo central com 
os mandomsmos locaes . Grupos de f acciosos audazes, apoiados nas rna
chinas eleito raes de duas ou tres oligarchias, bem como nos elementos 
officiaes da União, nomeiam o Presidente da Republica; e este, mane· 
jando un1 poderio, que, neste regimen, não tem limites, dispõe do Con
gresso Nacional, simulacro de legislatura, cuja funcção, realmente 
unica, está em servir, com algumas negaças e amuos mnocente~: , ao Po· 
der Executivo . 

Toca vez que a pressão dessa vontade irresistivel, ou a dos dois 
ou tres Estados mais poderosos, actua na solução de um problema, 
todas as leis desapparecem, todas se fal seiam e baldam, eclipsa-se a 
Constituição, e a plebe legislativa, á voz dos grandes senhores, cuj a 
aguilhada a f errôa, vae obsequiando, a pe"dir de bocca, o Chefe da Nação 
com as theo rias in terpretativas, as decisões políticas e as accomodaticia s 
lega! idades, que elle queira. 

Par-<~ a di:tadura em que degenerou o regimen presidencial no Bra
sil, dictadura central, derredor de cuja omnipotencia g ravit:tm, sub
servientes, as dictaduras locaes, não era admissivel a intervenção como 
instrumento de corrigi r, nos Estados, a deso rd~m e a intranquillidadt 
ali creadas pelos seus governos, senão protegendo-os na explo ração da 
intraitquillidade e da c\tsordem; não era justificavel pa ra manter, con
t ra esses governos, a fórma republicana, quando elles a cerceassem, ou 
aboliss~m, esbulhando as populações dos seus direitos eleitoraes, não 
era tule ravel, senão emquanto se restringisse a servir, pa ra assegu rar 

o nosso Congreuo 
o a Constituição 

A intervenção redu
zida á instrumen- • 
to de protecção , 
das oligarchias l 
pela União 



-474 

a execução. de sentenças pronunciadas em casos individuaes, e se absti
Vt~se de reagir contra as situações de geral desrespeito às leis da 
União, constitucionaes ou ordinarias, mantendo-as contra as administra
ções estaduaes, que com ellas acabassem, nas suas garanuag rna1s sa•' 
gradas, em grosso e por atacado. 

O que devia ser, é que se convertesse a interven ção em meio, tão 
sómente, de sustentar os governos, CUJOS crimes anarchisassem os l<.sta· 
dos; em meio de ajudar os governos dos E stados a transmmar-lhes a 
fónna republícana, em oligarchias, Teduzindo a nada, na pratica, a 
electividade legal do Congresso e do execut1vo; em meio, emfim, não 
de manter, nos Estados, as leis federaes, contra os governos a eli as 
rebeldes, mas de manter a rebeldia desses governos contra as leis fc
deraes. 

Eis o que havia de ser, e o que acabou sendo, agora mais do que 
nunca, por obra e graça do actual presidente, esse recurso da inte rv~n
ção, que o legislador constituinte concebeu como abrigo do povo, nos E :;
tados, contra as invasões, como garantia do povo, nos Estados, contra a 
extincção da fórma republicana, como defeza do povo, nos E sta dos, 
co:1tra a desordem, como refugio do povo, nos Estados, contra a sub
versão da s leis federaes, e que, presentemente, se reduz á intima asso
ciação do Governo Federal com os mais ruins governos estaduaes, contra 
as populações esmagadas, em reforço da oppressão que os flagella. 

Muito mais confortavel era aos dictadores do Rio de Janeiro 
administrar em regalo compadri0 com uma vintena de oligarchias des
abotinadas, do que exercer entre ell as essa magistratura de protecção 
das leis federaes, de manutenção da ordem constitucional, de p re se rva
ção da fórma republicana, que ao Governo Federal commetteu a Con
stituirão, dotando-o com o poder interventJvo . 

Por outro lado, incomparavelmente mais suave era aos olígarchas 
dos Estádos, segurarem as suas fabricas politicas, os seus syndicatos de 
industria e comrnercio na Companhia Central de Seguro Mutuo do Cat
tete, obtendo assim, para os maiores desatinos seus, carta de privilegio 
e irnmunidade . certa, do que terem a pender-lhes sob re os negocios ~ 
crimes de todo o genero, que os alimentam, essa ameaça da intervenção 
intran sigen te contra as situações , que não respeitarem no povo, o di
reito de eleger o seu Governo, gue, pela sua deso rdem, arrastarem o povo 
ás reacções inevitll.vei s da legit ima defesa, que organizarem a oppre ssão 
do povo, trazendo a rojo, nos E stados, as garantias da legish ção f(;
deral. 

Sendo, pois, reciproca e inestimavel a conveniencia, juntaram-s~ c 
conchavaram-se as duas p a rtes , harmonizando-se na creação deste regi
men de oppressão em commum, que burla de todo a intervenção esta
tuich no art. 6• e acaba de culminar na politica ac tual do Presidente, 
cuj os actos na Bahia fazem da inte,·vençKo o syste rna da mais ini qua. 
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e nefanda tyrannia, que pmais se imagmou, para anniqnilar o civismo 
das populações resistentes ao domínio dos seus carrascos. 

Nunca, realmente, se ostentou e desabriu tanto como agora o ne
fasto systema de mancommunaçã0 do Governo Federal com os bandos, 
que sob o nome de governos, infestam os Estados; nunca se assoalhou 
e desmediu tanto como agora, quando o Governo da União intervem, 
empregando o Exercito Brasileiro em massa, esse nobre exercito de tan
tas tradições patrioticas e liberaes, em desempatar, na Bahia, a pen
dcncia entre os seus tres milhões de almas e a quadrilha de burlôes, 
que tomaram de assalto o Estado pelo bombardeio, e hoj~ nelle querem 
consolidar a sua esqualida sevandij aria pela guerra civil - em de~· 
empata r, dizemos, esse litígio, dando a victoria aos ladrões contra os 
roubados, aos vencidos contra os vencedores, aos expulsos contra eleitos, 
á improbidade, á cobardia, ao cynismo contra o brio, a honra e á justiça. 

Isso tudo, entretanto, se pratica sob o pretexto da autonomia do~ 
Estados. De tudo isso timbram os que se vão atascando nessa loucma 
em culpar a Constituição. Com tudo isso o que inculcam estar fazendo, 
é "salvar os princípios", é seguir "?, boa doutrina", é Impedir que se 
desnature a intervenção, convertendo-se em machinas de avassalamento 
dos Estados ao Governo Federal. 

Para legitimar isso tudo, é que ahi está, na sciencia dos prec(· 
dentes administrativos e a na maestria das lições parlamentares, a J u
risprudencia Política, essa Jurisprudencia de sophismas e apostasias, de 
pusi llanimidades e conchavos, de abdicação da liberdade e felonias contra 
a Constituição, tudo no empenho, ora de salvar por meio das dictaduras 
estaduaes a dictadura federal, ora de salvar a dictadura federal por 
meio das dictaduras estaduaes. 

Já se vê que, para saciar a sêde aos sedentos de verdade consti
tucional, não se podia achar corrente mais turva. Mas ahi é que a 
vão buscar, com alguns laivos de erudição estrangeira, ás vezes mal 
ingeri da, , mal digerida e mal dirigida, os mestres do nosso · direito con
~tit ucional, uns saturados do ambiente do regimen e com ellt' conni
ventes, outros il1udidos, na boa fé e inexperiencia de não iniciados, 
com as hypocrisia s e ficções dessa phantasmagoria de republica e fe
deração. 

1\!Ias os raios da verdade atravessam, muitas vezes as cerrações do 
erro, como os do sol as nuvens do mau tempo, e é deste modo que 
n<:sses mesmos commentarios, onde nesta questão o constitucionalismo 
offi cial se vae prover de armas e munições contra a interpretação ge· 
nuir,a do art. 6°, a incoherencia dos seus ensinamentos não ra ro trae 
a q11a lidade bastarda e erronea das lições, . que ell es professam. 

Culminação actuat 
do systema 

Oo pretextos 

A jurlsprudencia 
politica 
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E' JoÃo BARBALHO mesmo, invocado, rião sabemos até que ponto 
com justtça, como o maior padroeiro dellas, ou, pelo menos, o primeüu 
na ordem chronologica, é elle quem nos ministra um desmentido formal á 
opinião do Presidente sobre ' 'a fõrma republicana'', a que allude, sob 
o n. 2, o art. 6.0 da Constituição . 

Vej amc.s corre r) : 

"O que seja "fórma republicana" (e sublinha) "encott
tt a-se claramente definido "em uma das boa~ paginas do .r·e
deralista", (aqui é nosso o gripho) "num artigo de MADISON 
( cap. 39): 

'' t; quaes sáo os verdadetros t:aracteres da "fórma repu· 
bltc:ma '?" Se quizermos resolver a questão, sem recorrer aos 
princípios . . . por certo nunca obteremos solução satisfacto· 
na. . . Se, porém, para fixarmos o verdadeiro sentido da ex
pressão, recorrermos aos princípios, que servem de base áo 
dttferelltt:s fôrmas de governo, nesse caso diremos" (todo o 
gripho que ahi vae é do commentador brasileiro) - "ness~ 
caso diremos qu·e ''governo republicano é aquelle, etn que to· 
dos os poderes procedem, directa ou indirectam~nte, do povo'', 
cujos administradores não gosam senão de poder temporario, 
a arbítrio do povo, ou emquanto bem procederem . . . E' bas· 
tante, para que tal governo exista, que os administradores do 
poder sejam designados, directa ou indirectamente, pelo povo; 
mas" (daqui em deante somos nós que sublinhamos) "mas, 
"sem esta condição sine qua non, qualquer governo popular'\ 
que se organisa nos Estados Unidos "embora bem organisadt. 
e bem administrado, perderá, infallivelmente, todo o caracter 
republicano. " 

JOÃO B ARBALHO : Com.m.ent ., pg. 23, col. 1.0
). 

A garantia do 2>'· Não exist!Tá, porém, a " fórma republicana" , desde que existi r es· 
tigo· 

6
' • 

11
' ~--_', cripta na Constituic,ão e nas leis do Estado como existe na Bahia'? abrange não , 

a fMma das in" Não, responde terminantemente o celebre commcntador . Et~ en, 
stituições, mas a que termos : 
sua realid~de. 

"Mas estará preenchido o fim, a que se destina a orga· 
nização federal architectada pela Constitui\ ão, sómente coru 1 

existencia nos Estados, de uma fórma (o italico é do origmal) 
"de uma fónna republicana, ·._ qualquer qu(; stja, d~ f act". 
em essencia, :\ realié!adt pratic1i. dto. governo'?'· 

"Com o nome de Republica e com instituições appa · . 
rentemente republicanas podem ( e não será novo na historia) 
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"existir governos despoticos". E, pois, para que em cada Es
tado exista o Governo " democratico e livre" (griphado no 
original), "que a Constituição teve em vista, "e não um <l 
simulação delle", em ludibrio do povo, "deve ficar entendido" 
que a expressão ~ "fórma republicana" (italico do auto!) 
"não desig;~a, simplesmente, o apparelho formal da Republica, 
não comprehe:1de unicamente a existencia do mechanismo, que 
constitue o systema republicano, mas envolve, implícita e vir- . 
tualmente, tambem o seu funccionamente regular, a sua pra
tica effectiva e a realidade das garantias, que este systema esta
belece. Isto evideatemente resulta da natureza e fins do direic•) 
de intervenção". - (**) 

(Ibidem.) 

Em seguida, cita ainda elle, por corroborar esta sua these, al .. 
gumas observações de "Estrada" (Noções de Direito Federal), qur. 
ass1m concluem: 

"A Nação garante, não só a fórma republicana, mas " 
exercício regular das instituições" (gripho, até aqui, do autor ) ; 
e portanto, "ai.:1da que se conserve a fórma, se o exercício re
gular das instituições estiver interrompido E o Povo DA PRO
VINCIA, PRIVADO DO GOSO E EXERCICIO DELLAS, A NAÇÃO DEVE 
INTERVIR PARA FAZER EFFECTIVA A GARANTIA PROMETTIDA." 

(Loc. cit., col. 2a.) 

Agora, quanto á intervenção "para estabelecer a ordem e tran
quilidade nos Estados, a sua opinião embora pareça, afi:1al, estar em qur 
ella só se deve exercer em soccorro dos Governos, discrepa claramente 
desta doutrina, em um topico declarado e incisivo: 

"Não tivesse a União o poder, ou antes o dever de in· 
tervir neste caso, para remover perigos e conflictos interior ~3 
que põem sem segurança os Governos dos Estados, "E AS GA
RANTIAS Dos CIDADÃos", e o regimen federal seria sem van
tagem e sem valor: Os Estados facilmente se constituiriam 
prêa das facções, e a tyrannia supplantaria a lei e o direito". 

(O. cit., pag. 25, col. 2".) 

Aqui a verdade bate com força á porta da i;~telligencia obscure
cida, obrigando-a a reconhecer que o regimen federal não tem · vantagem 

( ••) aiqul somos nós os que sub'linhamoo. 

A intGrvenção pelo 
art. 6°J n. 3, S& 

dest i.na tamb&m a 
r0stabelecer «as 
garantias» dos ci• 
dadãca 
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nem valor, que os Estados se podem reduzir a prêsa das facções, que a 
tyrannia supplantará o direito e a lei, !l.ão só quando periclitar J se
gurança dos Governos dos Estados, mas tambem quando vacillar a s~
gurança "DAS GARANTIAS DoS CIDADÃos", e que, tanto no segundo caso 
como quanto no primeiro, cumpre ao Governo Federal usar do direito 
de intervenção. 

· Bem se está vendo que ha precedentes politicos e liç5es cathdra
ticas "para tudo". 

O que não é para tudo é o texto constitucional consistente, limpido, 
cortante como um crystal, na repulsa do espurio constitucionalismo, que 
faz do direito de intervenção a capa de velhacos dos máu~ Governos 
t'Staduaes. 

Petropolis, 8 de Março. 

RuY BARBOSA. 

(D'O Imparcial, de 9 de Março de 1920), 



VII 

O NOSSO ACCôRDO 

Quando, na derradeira phase das negociações acerca do caso ba - A nossa proposta 

hiano, ás quaes o Presidente da Republica deu fim com a intervenção 
militar, - quando, por essa occasião, nos fallou S. Ex. em accôrdo, o 
que lhe propuzemos, era simples e irrejeitavel. 

Seu caracter de legalidade e lealdade honr(lva os que lh'o alvi
trámos, e honraria ainda mais ao Governo, que o adaptasse. 

O Chefe da Nação interviria, constituindo um interventor com Oô 

poderes do costume; o Congresso do Estado, que ainda se não desem
penhára da sua funcção apuradora, renderia nobre homenagem á ver
dade, pronunciando a nullidade evidente da· eleição de 29 de Dezembro; 
convocar-se-ia o eleitorado a exercer realmente o seu direito de escolher 
o Governador, e a essa outra eleição, em que presidiria o delegado presi
dencial , e que, portanto, deveria correr livremente, concorreriam os dous 
lados, o do Governo e o da opposição; não podendo, assim, haver mais 
duvida sobre o resultado eleitoral, e tirando-se, com esse, a prova rtal 
do anterior. 

Uma tal solução era irreprehensi vel. Reuniria em si todas as con- ~::: 1a era igual e leal 

dições de egualdade e acerto, de efficacia e justiça. Moral e humana· 
mente, era a unica admissivel, e era a só acceitavel, logica e constitu-
cionalmente. 

Antes de mais nada, era a unica, em que se observavam as caract~·· 
risticas de uma verdadeira transacção, características de que se não 
encontrava absolutamente nenhum traço nas que, ~om esse nome, se 
nos suggeriam. 

Só esse alvitre apresentava, sériamente, o aspecto de uma compo· 
sição, constituindo, como constituiria, um concerto, no qual os conten
dentes cedessem, cada qual de sua parte, em proporções equiYalentes, 
alguma cousa das suas pretenções. 

Com effeito, o que cada um dos lados rivaes pleiteava, era o rec1· 
nhecimento do seu candidato como eleito em Governador daquell(; Es
tado. Cada uma das parcialidades em competencia dava ou julgava o 
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seu por vencedor nas urnas, e, como tal, cada uma aspuava a vel-o re
conhecido. 

Logo, se essas duas reivindicações oppostas e contrapostas eram o em 
que consistia o obj ecto do litigio, claro está que, abrindo mão os dou~ 
pretensores, cada um para com o outro, da pretensão que cada qual 
deE1andava, renunciavam ambos a valores equipollentes, estabelecen
do-se para a liquidação ulterior do caso no terreno de um appello ao 
eleitorado, uma situação de parte a parte egual. 

Nem se venha dizer que os nossos adversarios perderiam mais no 
ajuste do que nós, desde que, não entrando nós em accôrdo uns com os 
outros, nos levariam a vantagem de dispôr sem questão, da unanimi
dade no Congresso estadual para a entrega do Governo ao seu candi
dato. A isto, em que allegariam estar em melhoria, nas posições que 
reciprocamente occupamos, contraporíamos n.ós a superioridade, que, 
com relação a elles, temos, de dispôr, tambem sem questão, do movi
mento armado e generalizado ao Estado inteiro, movimento por meio 
do qual obstariamos ao Governo de Moniz II na Bahia. Uma . coisa é 
ser empossado numa administração, outra o podel-a exercer. Moniz II, o 
Ro:1cador, succedendo a Moniz I, ·o Paspalhão, está reconhecido Gover
nador. Mas nem todos os exercitas serão capazes de habilitai-o a go

. vernar o sertão bahiano. Temos razões, para acreditar que, a esta hor.r, 
j á o vae percebendo o Chefe da Nação. 

E' desta situação sobranceira que cedíamos, alvitrando o convenio, <O accõrdo que pro-
punha,mos, ser:a que alvitr:>.vamos. Celebrado elle, as armas cahiriam por si mesmas, im-
ainda, a pacit i- .medi<ttamente, das mãos das tropas libertadoras. 

' fi cação estavel 'l' d · · d 1 d 1 · -A em, porta:Ito, e oorng1r o escan ,a .o e uma e e1çao torpe, ~ 

dar ao futuro Governo da Bahia a base de uma eleição real, a con
cordia, por nós suggerida offerecia a sobre-excellencia incalculavel, ir.cstÍ ·· 
mavel, incomparavel "de trazer a p acificação total e immediata da Bahi,l 
revolucionada". 

"For ESSA RESTAURAÇÃO INSTANTANEA E CABAL DA ORDEM, DA LEI F. 

DA LIBERDADE NAQUELLE EsTADO, SEM EMPREGO DE ARMAS, SEM GAST<1 
DE DINHEIRO, SEM USO. DE MEDIDAS EXCEPC!ONAES E OPPRESSIVAS", com 1. 

felicidade e o contentame:Ito, os applausos e o enthusiasmo, assim da 
Bahia, como da Nação toda, foi isso (não se esqueça), foi esse conselho 
de amigos leaes, esse serviço de auxiliares sinceros o que o Presidente 
da Republica nos enjeitou, nos despresou, nos repelliu, entufand:J-5e 
nas más inspirações .do poder illimitado, para se abalançar a esta aven
tura temeraria, em que se precipitou, de operar uma mobilização, envia r 
um exercito, sangrar o Thesouro em milhares de coatos, desnatura; a 
missão do soldado brasileiro, decretar a guerra civil, e arriscar-se a um'l 
derrota, ou a um recuo de que sahiria diminuído o credito dos nossos 
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elementos militares e o prest1gw da autoridade, para fazer a um aven· 
tureiro politico sem princípios, nem escrupulos a doação do Governo 
de um povo, que o não elegeu, que o execra, que contra elle se revolu
cionou, contra clle está em armas, e que o não deixará, de modo nenhum, 
amezendar-se no goso de um poder falsidicamente surripiado. 

Tanto mais claro era esse caracter de méra doação, que reveste o 
acto ·do Presidente da Republica, pelo qual virtualmente pro v eu essP. 
politiqueiro desalmado no cargo de Governador, e nesse cargo o vae em· 
possa r reconhecendo que para · este elle não foi eleito, nem lograria 
a sua posse, a não lhe valer o Chefe da Nação com o Exercito N acionai, 
rebaixado a guarda-costas de um sátrapa, - tanto mais evidentes se 
tornavam, nesse actó presidencial, as feições de uma arbitraria mercê, 
quanto, recusando passar pela prova da eleição proposta, o candidato f::t
vorecido pelo Cattete sellava com a sua propria confissão a espuriedade 
notoria do seu titulo eleitoral. 

Se esse candidato houvesse ganho, como alardeia, :J.a primêira 
eleição, e ella fosse verdadeira, não se furtaria á segunda. Esta seria 
presidida pelo Chefe da Nação mediante um orgão da sua autoridade 
sujeito ás suas ordens. Ahi, pois, a operação eleitoral se celebraria em. 
plena liberdade. Ninguem o duvida, e menos ainda o poderiam duvidar 
os nossos adversarios, ·que tanto basofiavam de estar do seu bando o 
Presidente. Logo, se o candidato official tivesse vencido naquella eleição, 
nest'outra não poderia deixar de vencer, e, conseguintemente, não a po · 
deria receiar. · 

Com a :1ova eleição, em sendo livre, como havia de ser, apenas se 
tiraria a prova á anterior. Se elles nesta nos houvessem derrotado, na 
outra de novo nos derrotariam; e, se nós os vencessemos agora, é que 
na primei r a já os teriam os ve:1cido. 

Logo, refugando a contraprova, estavam elles dando ao Sr. Pre· 
sidente a evidencia de que 2, conta, segundo a qual vendiam por eleito 
o seu homem, era falsa, de que elle não era o eleito, nem o poderia ser 
nunca, senão mediante uma eleição dirigida como a de Dezembro pelo 
governiculo dos seus pandilheiros. 

Não quiz o Governo Federal attender a taes ponderações, que ali::í:; 
na consciencia de um varão talhado como o Sr. Presidente da Repu
bEca, em tão bom material para tão altas fortunas, não podiam deixar 
de ter éco, e fazer rnóssa. 

Mas, enveredando por onde enveredou, a trilha que antepoz á Liçio memorual 
indicada por nós, é justamente, a condemnada num documento par· 
lamentar de alto valor historico, em 1873, no Senado americano, quando 
alli se rlf!HheraYa sobre o celebre caso da Luisiana .. 
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O' parecer dado áquella assembléa pela commis5ão ouvida acuca 

da especie, dizia : 

" A alternativa da guerra civil, "ou A SUSTENT.~ÇÃO , PEL-1. 
FORÇA MILITAR, DE UM GoVERNO CIVIL NÃO ELEITo", é tXCe< 

sivamente embaraçosa; e, no sentir da vossa commissão, ll 

"melhor remedio dessa DIFFICULDADE SERÁ O CoNGRESSO oR· 
DENAR NOVA ELEIÇÃo", "e prover para que ella se faça debaixCl 
da autoridade dos Estados Unidos, AFIM DE QUE o POVo ELEJA 
UM GovERNo, ao qual se submetta, ou, em caso de sublevação, 
os Estados Unidos possam HONESTAMENTE sustentai-o." 

A Commissão do Senado norte-americano suppunha a emergen~i:1 
"de um Govern.o civil não eleito" (a hypothese actual da Bahia) , c, 
apreciando o TeJ~edio aivitravel da sua "sustentação pela força miiitar' ' 
(precisamente o que ora es tá praticando aqui o Governo Federal), .:!e
clara que esta solução " é excessivamente embaraçosa", e, de preferen<.:Í?. 
a ella, aconselha como "a melhor solução" o mesmo que nós acon.s~

lhamos: mandar-se "proceder a nova eleição", na qual "o povo elej?. 
um Governo'-'. 

Só então, só assim, ( dizia-se alE) só após essa eleição verificativa 
nu rectificativa da anterior, é que, "em caso de sublevação" contr:1 o 

Governo consti tuído em taes condições de legitimidade averiguada, o G" 
vemo da U nião " o poderá sustentar HON ESTAIVIENTE-' '. 

V á para edificação do homado Sr. Presidente da Republica e 3eu 

5oso, esta rajada "de direito comparado" e, com ella, tambem, a se;. 
tença de um acatado commentador Jo.i\o BARBALHo, que, transcre
vendo esse documento senatorio norte-americano, o considera escript J 

"de modo triumphante". 

Mas não é unicamente por ahi que "o direito comparado", com que 
se quiz apadrinhar o Governo federal, subsidia a nossa opinião, e friza 
rigorosamente com a maneira de procecl<>r, que aconselhavamos .10 

Chefe da Nação. 

Ainda ha mais. 

r:a fórma republi- , Citando a Con-stituição helve tica, nos artigos em que elh se occup't 
oana se abrange ca garantia e acção fede ral sobre os cantões, para assegurar a est::s 
a suo effectivi~ a sua Constituição, a sua soberania, o exercício das att ribuições do:. 
dado • 

seus Governos, e aos seus habitantes a l iberdade, as franquezas do poyo 
e os direitos constitucionacs dos cidadãos, adverte JoÃo BARBALHo qu;: 
essa funcção do Governo central tem sido invocada alli, tal-oualment" 
aqui a estamos invocando, como correctivo de situações origi~adas .n.3. 
u;mtrannção das leis normàtins do reg~men eleitcr;;.f. ~ 
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Eis i:m que palavras: 

"Nisso vae, sem duvida, garanti dá a "fôrma republi· 
cana", mas vae tambem a effcctividade dell::t; e a acção fe
deral "tem sido invocada até por motivos eleitoraes". 

(Commr.nt., pag. 23, co!. 2".) 

Em remate, depois de consider:u, qu:mto a esta materia, vari;;s 
constitttições, conclue o nosso autor: 

"E' o !Tlesmo intuito de manter a fórma republicana "c 
o exercício regular das. instituições em proveito da- communhão, 
em respeito á soberania· "e aos direitos do povo". Sem tal 
garantia é facil de ver que o Governo dos Estados será o jJ· 
guete das facções. 

"E, embora a differença dos termos, mais ou menos ex
plicitos, em que, nas diversas constituições, ,ella é estabelecida, 
seu espirito, proposito e applicação não podem substancial
me:J.te divergir". 

(Ib., pag. 24, 1 •.) 

Ao tempo da conferencia que tivemos com o Sr: Presidente, ainda o 
Governo da Bahia não solicitára a intervenção. Mas já aquelle Estad·l 
se achava "em anarchia", e geral, profunda, crescente, ameaçadora. O 
Governo estabelecido, origem daquella desgraçada situaçi?.o, estava para 
render a alma ao demo. O Governo que se achava em vesper2.s de se 
encetar, e já se poderia ter como encetado, attenta a certissima certeza. 
assoalhada pelos seus proprios amigos, de que a verificação de poderes 
ia ser apenas uma solemnidade protocollar, esse Governo "carecia in
teiramente de legitimida-de"; porque não descendia do povo, não tinh;;. 
sido eleito, e ia ser consagrado, com cscandalo, por uma assembléa jul
gadora, que préviamente annunciara o seu voto, a sua decisão, o seCJ 
j ulgamento. Não havia alli "ordem". "Lei", alli, não havia. Não existia 
alli "fórma republicana". 

Estribados nestas considerações, quando o Presidente nos decla: 
rava não poder usar da intervenção federal, senão requisitada, e não 
podia, á conta ·de que o caso era o do art. 6°, n. 3, - nós o chamavamo5 
para o art. 6°, n. 2, mostrando-lhe que a hypothese occorrente err. a 
regida por esta clausula constitucional, em cujos termos o Governo Ja 
União intervem pela sua iniciativa. 

Teríamos acaso, desta sorte, perpetrado alguma he~esia, que no•. 
acarretasse as excommunhões do tribunal dos commentadores '? 

Não o cremos. Bem fóra disso, o que deviamos suppôr, segu.:1do a 
illação que a linguagem do seu livro nos autoriza, é que o voto de J oJio 

Na Bahia não havia 
fórma republicana 
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BARBALHO, se este houvesse de consultar alli com o seu parecer, cotncl-

diria com o nosso. ' 
Esse autor, com effeito, descrevendo uma situação analoga á da 

Bahia, sustenta que a solução della seria, não a do n. _3 (resta bel e:!· 
mento da ordem e tranquilidade no Estado), mas a do n . 2 ( manutençao 

da fórma republicana.) 
AquÍ temos a sua linguagem: 

"Entretanto, se a ordem constitucional está de tal modo 
compromettida, que um Estado se vê absolutamente sem ~J
verno, "campeando a anarchia", sem ter sido reclamada a Ul· 

tervenção federal, "a União não ha de assistir quêda e imp;;.s· 
sivel á anniquilação desse Estàdo". E o caso desde que "nãJ 
ha alli Governo", nem autoridade legitima, "nem ordem, ne.n 
lei, é o oo ART. 6°, N. 2. Por isso diz com acerto BARBALHO 
que a reqms1ça0 so e indispensavel, quando a dissenção in
testina não tem ainda compromettido as instituições republi-, 
canas . 

(Op. cit., pags. 26-27). 

O douto expositor abunda, ainda, nestas idéas em outro lanço desta 
secção dos seus commentarios, qu:::.ndo accentúa outra vez, que não cessr, 
de existir a fó rma republicana, só mente quando se não conserva "a livre 
acçã.o das autoridades estadu:::.es '', mas tambem quando não existe "o 
livre exercício dos direitos dos cidadãos". 

E' aosim que elle se exprime: 

"0 decr. n. 1, de 15 de Nov embro de 1889, proclamand0 
entre nós a :10va fórma de Governo (arts. 1 a 3), estabelecr~ 
agueila providencia salutar ao povo e aos Estados, (a da m· 
tervenção) "em casos de excepcional gravidade, de modo a as
segurar "o livre exercício dos direitos dos cidadãos" e "a 
livre acção das autoridades locaes" (art. 6°) ; nãó sendo ;·e
conhecido Govemo algum, que, nos Estados, se estabelecesse 
contrario "á fórma republicana". (Art. 7°). E este decreto, com 
muita precisão e acerto, inculca, nas palavras - "assecrur:H 
"o livre exercício dos direitos dos cidadãos" e a "livre accã~ das 

'd d l " " r •. ' d' l ·' auton ·"- es ocaes - o nm pnmor 1a e supremo da in-
tervenção". 

E' COM ESTE MESMO PROPOSITO QUE A VEMOS ESTATUWA 
No ART. 6° DA CoNSTITUICÃo". 

(Op. cit., pag. 22, ~ol. 1".) 

A fórmula da intervenção, portanto, consignada no acto da pro 
d~mação da Rcpublica e sanccionada mais tarde, na sna Constituição. 



define como dous dos elementos constitutivos "da fórma republicana fe· 
derativa o livre exerci cio dos direitos dos cidadãos" c "a livre acçãú 
das autoridades locaes". 

E' o commentador laureado, é JoÃo BAP-l'!ALHO, quem o préga. 
Donde se conclue, irrecusavelmente, que, onde se não praticar r 

acatar "o livre exerci cio dos "direitos dos cidadãos", não se observa 
"a fórma republicana". 

Sim. E ainda mais. Nem si quer na Bahia existe "a fórma consti
tucional". Quanto mais a fórma republicana", qut, entre as fórmas "con· 

stitucionaes", occup~t, com0 e,;olução democratica, um gráo mais elevado. 
Logo, se a intervenção regulada pelo art. 6°, no seu n. 2, é a que 

se destina a manter a "fórma republicana", _caberá, constitucionalment·~. 
a intervenção por essa clausula, toda vez que se apure não existir, num 
Estado, o "livre exercício dos direitos dos cidadãos". 

E' o que decorre do ensino desse commentador nos excerptos supra· 
rra71.scriptos. 

E os escrupulos constitucionaes ~ E a autonomia dos Estados~ No MGiin.d·res constitu-

r.spirito dessa gente, é apenas a autonom ia d~s oligarchias, são os es- oionaae 

crupu!os constitucionaes dos que fazem vida, profissão e garbo de não 
:aurar a Constituição nos seus princípios mais elementares. 

Muito bem lhes responde JoÃo BARBALHo : 

''A autonomia · ou soberania estadual, conforme os 
princípios_ que serviram de base á nossa organização política 
"é aquella que consta da Constituição, e esti sujeita ás con
dições e limites, que foram nella estatuídos", com os votos dos 
representantes da }(ação, eleitos como taes pelos respectivos 
Estados. "Não ha outra. Não havia antes da Constituição. Foi 
creada por esta, e subsistirá nos termos dclla, emquanto não 
reformada. "E foi creada ao mesmo tempo que o direito dr 
internnção e SUBORDJNADA A ELLE. 

"Toda vez, pois, que se pratica a intervenção nos termos 
em que foi instituída, não póde ella ser considerada como at· 
tentado e quebra da soberania estadual". 

(Op. cit., pag. 25). 

Em conclusão, 
posições evideqtes. 

o caso da Bahia se resolve por um sorites de pro o - bahlanG 6111 
eorit&l 

A Constituição, proclamando a autonomia dos Estados, submetteu-a 
a limitações. 

Uma dessas limitações está no direito de intervencão federaL 
A in~ervenção federal autoriza o Governo da U~ião a ingerir--:e 

n.os negocws dos Estados, para acudir ás situações enunieradas no ar~ 
ngu 6° da Constituição. 
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Uma dessas situações é a em que não esteja segura, ou illesa, a 

"fórrna republicana". . 
Ora, não ha fónna republicana, onde não houver "livre exerc1c1o 

dos direitos dos cidadãos" . 
Um dos direitos principaes dos cidadãos é o de elegerem o Go-

vernador e o Congresso do Estado, isto é, o Poder Legislativo e o Chefe 

do Poder Executivo. 
Ora esse direito não existe na Bahia, onde é a propria adminis· 

tração q~em elege, -de f acto, o Governador e o Congresso. . 
Se naqueile Estado, pois, os cidadãos não elegem o Congresso, ou 

o Governador, não existe naquelle E-stado "o livre exercit.:io dos direitos 

dos cidadãos". 
E, não existindo alli o liv re exercício dos di reitos dos cidadãos , 

não se mantem a Ui "a fórma republicana" . 
Desde, que, porém, naquelle E stado, :1ão exista a " fórrna repli · 

blicana" , realizada está nelle a emergencia regida pelo art. 6°, n. 2, qU<~ 
estabelece a inte rvenção "para manter a fónna republica11a". 

Logo, era a intervenção do art. 6°, n. 2, que a quadrav:~. ao caso 
desse Estado. 

Ivias, como nesse caso, o que determinava a inexistencia da "fórm'l 
republicana", era a extincção. do caracter electivo na gest~tção da
quelles dous poderes, cumpria que se effectu;;sse a intervenção, afim de 
:;e proceder, pelo povo, á eleição do Governador, da qual haviam come
çado a esbulhal-o em 27 de D ezembro, no escrutínio, e iam acabar J e 
o esbulhar aos 27 de F evereiro, na verificação de poderes. 

Logo, negando a intervenção pel.o !1. 2, e decretando-a pelo n . .) 
do art. 6", isto é, recusando a intervenção "para manter a fórma rc· 
pnblicana", e concedendo-a "para manter a ausencía dessa fórma", sus
tentando o Governo Estadmtl, que a excluía, fez o Presidente o cor,
trario, diametralmente o contrario, do que a Constituição lhe reque ria : 
deu " ao Gover11o delinquente, contra a fórma republicana", por clle 
abolida, o arrimo, que devia dar a essa fórma contra aquelle Governo. 

O nosso accôrdo indicava ao Presidente o deve r constitucional, a 
s~:vação de um Estado oppresso, a sua immediata p acificação. O Prt:· 
s1:1ente escolheu a guerra, entregou a escravisada Bahia ao seu escravi
zador, e voltou costas ao dever constitucional. 

Petropnli~, 9 de Niarço. 
RuY BARBOSA. 

(D'O I mparci.?t? de 11 J e i'.1an;o de 1920). 



VIII 

NOSSO PROCEDER 

Não haviam decorrido ainda muitos dias de instaurada a presiden
cia actual, quando a opposição bahiana, por um dos seus membros, no
tavel representante de nossa terra natal na Camara dos Deputados, se 
endereçou ao Chefe da Nação, para lhe expôr, como lhe expoz, as em
maranhadas. afflictivas e inextricaveis difficuldades, em que se achava 
a Bahia e Íhe mostrar, como lhe mostrou a conveniencia de uma sol u
cão concil iatoria quanto ao caso da successão. cuja abertura esta v a 
imminente no Governo do Estado, e em torno da qual girava, ali, não 
só o problema político, mas a questão da ordem publica, seriamente 
ameaça.da pela incompabilidade irreductivel do povo com a situarão 
dominante. 

Era absolutamente iínpossivel conciliar a manutenção da tranquil
lidade geral e do respeito ás autoridades com a continuação da politica 
estabelecida naquella parte do territorio brasileiro. 

O svstema de violacão habitual das leis, de malbarato dos dinhei
ros publicos, de impróbidade contumaz, de subversão generalizada a 
todos os servicos, de exclusivismo, intolerancia e perseguições inexora
veis. de empobrecimento, dev;<stacão e ensanguentamento dos sertões, 
de aholicão raza das instituicões eleitoraes e concentrarão da escolha dos 
poderes . electivos nas mãos . do Governo, de aberto' conflicto com as 
classes conservadoras e contubernio ostensivo com a escoria anarchica 
d:1.s ruas, - esse odioso e vil systema de administrar, a que os admi
ni :;tr~ dores da Bahia se votaram, e habituaram. acabou revoltando con
tra dles os instinctos mais nobres da popula~ão, os mais entranhados 
sentimentos d3. sociedade, as influencias mais reaes da política; de ma
neira que, hoje, ali, toda a opinião publica está de u~ lado, e o Go
verno se acha sóúnho do outro, abominado, repulso, envilecido. 

Continuando a imperar aquella de'sordem organizada no Governo, 
aquella systematização politica e administrativa da violencia abracada 
com a deshonestidade, nada se poderia dar pela wnservação da ordem 
~aterial. A paciencia do povo estava exhausta . Sua índole era re
signada. Seus hahitos, ultimamente, eram de submissão. Mas, dado o 
grão d~ ex~ltaç~(l, a que D levavam os seus soffrimentos, os ~ggravos 

A situação 1:Jahia11a 
ás vesperas desta 
crise 
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da sua ho:1ra, longos e incomportaveis, já ninguem podia responder ma1s 
pela paz do Estado . 

A eleição proxima deparava ás autoridades a opportunidade unica 
de resolverem essa crise arriscada ~m explosões, nem abalos. A o ri· 
gem de todo o mal residia na peri:inacia de um Governo dcshonrado 
em não largar a presa, que, havia oito annos, estava devorando . Quatro 
annos mais de administração o habilitariam a lhe acabar com os derra
deiros bocados. 

A população bahiana encarava, pois, com anciedade, a renovação 
immincnte do Governo e, f acilmente, de uma anciedade tão intensa pas· 
saria ao desespero, com in calcula v eis consequencias, se não visse perspe· 
ctiva de· mudança, ou melhora. 

Melhora ou mudança não lhe pode riam advir, senão mediante um 
novo Governo, sem affinidades com o que expirava, um governo de 
redempção moral e política, um governo de moralidade e j ustiça, um 
governo de tolerancia e liberdade, um governo de competencia e .j uizo, 
um governo de opinião publica e acatamento ás leis. 

A siWação ~d ia Situação e opposicão deviam renunciar ambas a qualquer tentativa 
uma -candidat ura 
alheia a part idos de c~ndidaturas partida rias. Só uma candidatura estranha ás duas par· 

cialidades. a ell~.s suprrior c dellas independeu e, corresponderia a esses 
altos intuitos, rommnnicando aos animas. com a r.sper:mça ramavel dt 
melhores dias, o desc~nso, por oue todos suspiravam. 

Era um sacrificio commum ás duas partes, que nem uma nem outra 
podiam recusar, se algum amor lhes restava :i terra, que pretendiam 
representar, e por cujo bem inculcavam estar lutando. 

A situação não se podia queixar de que lhe coubesse o quinhão 
maior nessa ren11ncia de mão commum . Sua posição era em todo ex
tremo precaria. Não se lo~mria aguentar, senão dando aos meio~ de 
pressã0 e corrupção um desenvolvimento maior do que nunca. Mas 
entesar ~inda a corda. já sobremodo tensa, multiplica r as causas d~ ir
ritação, já sobremaneira excessiva, aggmvar, ainda, os abusos, já sobre· 
p(lsse arrumulados, seria entrar num período terrível de franca provoca· 
rã0 á revolta, ousa r uma dessas experiencias de governo a pulso, · com 
aw. ~s vezes, não ~P accommoda .a mansidão habitual dos reban hos 
mais r.n~i.nados ::í rlocilidade. 

EYi<!rntE 1ente é irreductivel a aversão do povo bahiano ao Gover· 
no, que o infama e desgraça, levaria a situação daquelle Estado a carre
gar a mã.o no systema de attêntados contra a verdact~ eleitoral, por 
meio dos quaes estava acostumada a vencer. ·Mas essa recrudescencia na· 
quelles abusos, contra os quaes já se não continha a indigna~ão de 
todas a~ classes, teria por consequencia provavel uma explosão de in
esperada gravidade. 

Estas previsi1es n:to eram arbitrarias. Todas as circumstancias ·lhes 
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imprimiam a physion(imia de certas, dando ao nosso prognostico o ca· 
racter mais seguro. . . 

Ora, com a consummação delle só tinha que lucrar a oppos1çào 
Lucrar em autoridade e sympathias, ~:m adhesões e elementos eleitoracs. 
;\ victoria material do officialismo lhe da ia a elle dias de vida; mas vida 
!flcerta, vacillante, ameaçada, enfermiça, obsessa de pesadelos, sitiada 
pelo odio irreconciliavel do povo c condemnada necessariamente a re· 
matar muito mal. 
. Renunciando, pois, á dilatação da existencia de um Governo con
demnado, ao mesmo passo que os seus adversarios, de ~ua parte, resi
gn avam o direito de o reivindica r, o monizismo cu seabrismo, acabado 
c pôdre, não dando a Deus senão o que o demonio já lhe não queria, 
teria con ultado melhor a conveniencia da sua gente do que nós, com 
o alvitre que propunhamos, consultavamos a nossa. 

No propor desse alYitre ao Prcsidentt. não o suhordin;,vamos a con-
dições ou reservas. 

"Para nós nada reclam:l\·amos". 
"Não te riamos c:mdidato do nosso seio.'' 
"Acceitarian}os a candidatura, IJUe. com o caracter de conciliação, 

nos offerecesse o Presidente' da Reoublica, mediante prévio assentimento 
da parcialidade governista." ' · . 

Claro estava que rssa escolha devia recair em um nome respeitavel, 
no de um hahiano que conhecesse a Bahia, que della não estivesse 
alheiado, c que désse á opinião do Estado :urhas de comperencia. mo
ralidade e isenção entre as facções. 

A nossa preoccupaç1io. todo o nosso proposito. o no~so empenho 
todo era poupar ao Estado a commoção, que a luta lhe occasionaria. 

"Estavamos, pois, nas aguas, · em que o Chefe d~, Nação, dizia 
estar." 

Mas estavamos sem rodeios nem a~biguidade~, ~em tangentes, nem 
recuos. Estavamos com lisura, fervor e devoção. Estavamos, corren
do-lhr . .ao encontro, e pondo-nos de antemão, J.o servic:o da fórmula 
honesta de paz, que e!lc nos deparasse com ;;. segurança do concurso 
do~ nossos antagonistas. 

Como, porém, se houvcrarr: estes'? 

E' publico e notorio. 

Chamado ao Cattete, o homem que juntava em si as qualidades si· 
multaneas d~ cabeça do situacionismo bahiano e candidato deste á sue
cessão daquelle Governo. rcjei ou categoricamente a discussão. a ten
tativa. a idéa, :t possibilidade, sequer, de qualquer accôrdo. 
. Não lhe era licito, dizia elle, entrar em l{egociações naquelle scn-

ndo, porque o seu partido era um partido de· c:1ndidatos, candidatos 

O a si nteress da cp
posição adopt~n
do, como fe%, 
~sse alvit~o 

A aitu.J~ão bah!ana 
o rogeitou 
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tram todos os que representavam, e, por conseguinte, não havia ou
tro meio de resolver essa collisão de aspirações inconcilia v eis, senão a 
candidatura delle mesmo, a que todas as demais cediam . 

Essa, resposta que não deixava margem a qualquer insistcncia ul
terior, com ser dada ao P residente em conferencia particular, sahiu logo 
á publicidade, não lhe gu?.Tdando segredo nenhum dos dois interlocuto
r<!s; e, na entrevista que tivemos com o Presidente, quando nisto lhe 
tocámos, não negou S. Ex. que essa noticia fosse verdadeira. 

Aliás nenhuma duvida, a tal respeito, se poderia conceber; visto 
como as folhas na occasião lhe haviam dado curso. Ntm a imprens:o. 
;-.matulada com a situação bahiana lhe oppuzera contra dieta . Antes, o 
que se viu, com espanto, foi a declaração terminante, endereçada pelos 
arautos daquella camarilha aos jornaes e renovada com cnthusiasmo 
pelos orgãos dessa po!itica na Bahia, de que a sua fórmula ua: 

" Todo e qualquer candidato, cotntanto que seja incompatível com 
a opposição. " 

E dahi não se abalavam, persistindo em bater fé, nas gazetas dt 
sua parçaria, em que o Presidente da Republica estava com elles, e até 
ao cabo, com elles estaria. 

Ora, bem se vê, que não se poderia pregar ruaí~ violenw punta-pe 
á diploma cia d~; Chefe da Nação, nem podiam dar os que o davam 
mais estupenda prova da confiança, que fazi am praça de ter, na re
solução inabalavel dessa :mtoridade suprema em os sustentar a todo 
tr:mse com a sua protecção omnipotente . 

Não deviamos acreditar nessas gabolices, e os mais dos nossos não 
lhes criam. 

lidade entre a M as tambem não podíamos comprehender que essa antithese entre 
nos&;~ attitude e o nosso procedimento .e o dos nossos adversarios, entre a espontaneidade 
a delles 

calorosa do nosso appello a um accôrdo e a soberba do situacionisme> 
bahiano em o repul sa r com quatro pedras na mão, não levasse o Pre
~:den te a estabelecer, -na sua consciencia, uma distincção profunda entrr. 
as qualidades momes dessa opposiçfw transigente, conciliatoria, apaú
guadom c esse governismo bravio, selvagem, congesto, que, de unhas 
cravadas na prêsa, oppunha á acção moderadora do Governo Fr.deral 
t á desinteressada acção dos opposicionistas uma linguagem de rancor, 
desabrimento e irreductibilidade, uma linguagem de orgulho, brutali
dade e sanha, uma línguagcm de paixõe~, interesses e appetites. 

Todavia, era isso o que se parecia dar; pois, até hoje, no correr 
das vicissitudes que tem atravessado esta nobre causa nossa, nunca se 
nos deu a ver em S. Ex . alguma coisa por onde lhe lobrigassemos 
n'alma o sentimento da justiça, que nos assistia, nesse confronto d:1 po
lítica mais ignobilmente interesseira , que este paiz já vin, e a de mai~ 
rbra generosidade no seu desinteresse. 
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A despeito de tudo, porém, não variamos pmaís ·dessa · attitude, c 
persistimos em deixar nas mãos do Presidente o arbítrio dessa concilia
ção, que já não espeiavamos, mas continuavamos a estar nas mesm~:
disposi<;ões de acolher com sinceridade, se elle, acaso, lograsse o mt· 
lagre de converter a ella, as hienas do seabrismo. 

Não se enxergando, porém, o menor indicio de approximação, par;c 
tssc desideratum, e acercando-se rapidamente a data da eleição, já no5 
íamos sentindo condemnados ao que tudo havíamos enviado por 
evitar: e esse agitado pleito, que, vista aquella arrogancia da resposta 
dos nossos adversarios ao Chefe da Nação e a indulJ?:ente philosophia 
deste pa;a com o desabrimento daquella attitude, iria fatalmente dar em 
viole~ ta campanh<t de resultados imprevisíveis. 

Entrementes, as classes conservadoras, directamente ameaçadas, fe· 
ridas e lesadas pelo Governo da Bahia, sairam dos seus habitos de tn· 
veterada impassibilidade, para assumir posicão franca e definida, na 
pendencia imminente, reunindo-se, deliberando e escolhendo um candi
dato digno da sua resolw:ão e::traordinaria e dos fins que lh'a ditavam. 

N?ín foram pedir a nenhum dos lados, que se defrontavam em 
luta. Tiraram-n'o da magistratura, e da magistratura federal. 

Era um juiz, aue exercia as funcções dessa carreira, havia trinta 
r· cinco annos, na Rahia, e oue, havia, trinta annos, tinha a vara de 
iuiz seccional no Estado. Nome intemerato. Fé de officio illibada . 
.T uiz austero. Profission'!l distinctn. Naturalizado naquella terra p0r 
dezenas de annos de residencia continuada e pelas relacõe:; de consangui
nidade com famílias bahianas da maior consideração cuia influenci ~ 
abram:e, alli, um a das regiões sertanejas mais vastas, populosas e culta;; 

Nrro poderiam acertar melhor as classes conservadoras. 

N.inguem poderá m'lis de sciencia certa dar testemunho da valia 
desse Brasileiro que o Dr. Epitacic P essôa, · seu condiscípulo e collega. 
ami,2'o seu, visita habitual de sua casa no transito nor aquella cidade, e 
aue se nos não mentem noticias auto risadas, S. Fx. antes de Presi
dente, não reputava indigno de governar aquelle Estado . 

Certo não haverá ninguem, de aue não bouquejam ás surdas no 
valor, os que de publico não ousam abocanhai-o. Não creia o Sr. Pre· 
sidente que, tamanho como é o seu merecimento, lh'o reconhecam todos. 
Esta sorte, muito mais difficii que a de ser Pre-sidente da Republica, 
ainda não houve quem com ella se benzesse. 

Mas, como quer que o murmurem, o nome do Dr. Paulo Fontes 
>e nos apresenta, quando menos com a vantagem de ser uma expressão 
de honestidade absoluta, com a de não milita r em facção nenhuma t 

.com a de não ser jnfçrior ~ nenht!m qos nomes não políticos 1 em brados, 

fniciati~a das clas-
ses conset•vado-
ras. 
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nestas negociações de conciliação, como fórmulas de _candidatura, sendo, 
entretanto, aos políticos até hoje nomeados incomparavelmente superior. 

Nós, elles, e c Dr. · 1 
Paulo Fontes Quem teria motivos, par:. não a abraçar, eramos, nós, era -espcc1a • 

mente o autor destas linhas. 
Mas a quem dla não devia ser suspeita, era ao Governador Ba

hiano de 1912, era ao :írbitro da successão bahiana em 1915, era :.to 
adepto, adepto á ultima hora, sim, mas adepto, em 1919, da candida
tu ra do Presidente actuai. 

A cs:;e não devia ser mal vindo o nome de Paulo Fontes como ao 
actual Presidente da R epublica tambem o não podia ser. 

Não o podia ser ao primeiro: po rque, em 1912, foi um habeas
corpus elo juiz Paulo Fontes a escada, por onde a força milit:u o poz 
de assalto no Governo da Bahi:I. ; porque, em 1915, era o nome do Dr. 
Paulo Fontes o que elle mandava instar comnosco, para que, com o 
nosso consenso, lhe succe.desse naguelle governo; porque, afinal, em 
1919; er:t a influencia eleitoral de Paulo Fontes a .que minisWl\' a á 
situação bahiana os meios de nos derrotar no nosso Estado natal. 

Se n~o fos se o au:xilio desse grande elemento sertanejo, os cinco 
mil e novecentos votos, com que Paulo Fontes, o devotado amigo do 
Dr. Epitacio P essôa, lhe beneficiou ali a candidatura, não teria sido 
o par:1hybano, mas o bahiano, o candidato mais Yotado pela Bahia na 
eleição presidencial do anno p:lssado . 

Essa victoria singular do interesse político sobre o sentimento de 
connaturalidadc, não é ao fanfarrão de tod;ts as f:l:1farronadas que a deve 
o Dr .. Epitacio Pessôa, m:ts a esse Dr. Paulo Fontes, que e!le ;lgora 
mxot;J. rnanu rnilitaTi do Governo daqueHe Estado, para :tli collocar 
;J. pontas de baionetas o precito das maldiçi.ies da Bahia. Tanto póde, 
numa alma de magistrado, o culto incondicional da Constituição! 

Claro está, poi~, que, se mettessemos na balança as nossas inclina
ções politicas, ou os nossos sentimentos pessoaes, outro rumo era natural 
que tomassem os. 
. :\'Ias acima de tudo puzemo~ o dever. a muitr.s luzes claro, de pos

pormos todas as conveniencias de parcialidade, olh ando sómente a de 
grangearmos á Bahia um Governo digno, e a de lhe pouparmos, no 
trabalho por esse anhelo, os abalos de um conflicto a tlla desvanta
JOSO. 

Drrli em deante, · logo ninguem po8eria dizer que no~ estivessem 
movendo sentimentos de partido. 

O que fazi;tmos, era, ao contrario, pôl-os de p<Jrte, para seguirmo~ 
wm linha de impessoalidade, uma orientação de neutral idade entre os 
nossos adversarios e os nossos amigos, levantando uma candidatura 1um 
TIOJSa, nem delles, mas segundo as ~ntecedencias do c:1ndidato 1Jwis 
rl.elle.r de• if1te :rtossa. 
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Sendo as classes conservadoras as que tiveram a iniciativa dessa 
candidatura, para nós se voltaram, appcllando nominalmente para o 
autor deste manifesto, como ·appellaram para o Chefe da Nação, por 
meio de um longo telegramma, estampado nos jornaes, onde, em termos 
calorosos, descrevendo a situação dellas e a da Bahia, mostravam "
urgencia imperiosa, que as constrangia a quebrar o seu indifferentismo 
habitual em coisas ooliticas, exo rtando-nos a nos conjurarmos Icem 
cllas, pela salvação d~ nossa terra, nesse generoso commettimento . 

Isto de classes conservadoras não era alli nome, ficção, ou imagern 
oratoria. Era a realidade viva e material do que as expressões desi
gnavam. Firmavam esse appello, em nome dellas, a Associação Com
mercial da Bahill, a União dos Vanjistas, o Centro Industrial, o Clt:b 
Caixeira[ c a Associação dos Empregados do Comm.ercio. 

As Directorias h a viam convocado assembléas geraes r, as quaes cada 
uma dessas associações abraçou com un:wimidade e enthusiasmo a 
idéa. Quem nessa resolução ooderia melhor reoresentar as classes con
servad~ras '? Quem falar mai~ competentemente" em nome dessas classe:: 
que, até hoj e, ainda não mudaram de posição, ainda :1ão entibiaram nJ. 
resistencia, ainda r..ão vacillaram um momento no proposito inicial'? 

Adl}ptaml}s a candi
datura, c90endo 
ao appello fo~mal 
das classos con· 
&orvadoras 

Grave injustiça, pois, é a que nos irrogam certas aprecial;ões a Não 

lume de palha, nas quacs se capitula o c:-tso da R1hia como luta, onrlt 
ha lucta de 
facções 

se degladiam duns facções. 
Nada mais di stante da verdade . 
De um lado está, realmente, uma facção; pots é um grupo dt 

. indivíduos que tem per bandeira a candidatura do seu proprio chefe. 
por senha exterminar os ad versarias, p9r I em ma o Nós sobre tudo. 

Mas, da outra banda, o que se está vendo, s:io as cl asses conser
vadoras, de um Est:tdo, a sua população insurgida e, com :1 popubção 
junta ás classes conservadoras, uma polí tica de abnegação, que, r.bra
çnndo um candidato al!teio das suas fiieiras, e agit:tndo um progr:~mm:1 
de harmonia, toma por divisa o Aci-ma de tudo a Balzia. 

Foi com essa divisa, com esse estand:ute e com esse>; compromisso' 
que entramos á campanh:l . · 

Mas "não o fizemos (quando, por fim, a tal compellidos), senão 
depois de cs.gotados obra de t.res mezes nas mais insistentes diligenciao 
com o P restdente da Repubhca, c deste com os nossos antacronistas, 
pela concili:J.ção no terreno de um :1ccôrdo entre a Bahia e o ~eu Go
verno, que a eximisse de uma luta com elle". 

A essa ambicionada méta não vingamos chegar, porque 0 Gov enw 
da Bahia e a situação bahiana o não quizeram. 

Sah!nclo, porém, a campo, timbramos em nos portar com uma nu- caracter exemplar 

breza de acção digna da causa, que esposaramos. Podemo-nos ensebe r- da hnossa ~am-
• pan a 



becer de haver dado aos nossos concidadão~, com uma campanha exem· 
plar de imprensa e tribuna, de cathechese política e agitação legal, uina 
tição de coisas que ha-de achar alumnos, que ha-de suscitar imitadores, 
ou e ha-de ter reflexos, écos e germinações em porvir não remoto. 
· Essa lição, onde quer que se désse, honraria ás democracias mais 
cultas; e, ainda que não fôra senão por legar esse modelo aos que 
depois de nós vierem, valia bem a pena tel-a dado, como a dêmos, de 
um scenario tão alto como o desta causa oara um horizonte visual tão 
:unplo como .o deste momento. • 

Em todo o curso do seu desenvolvimento, apezar da elevação de 
temperatura a que subiu o ambiente, com os attritos, o excesso de mo
vimento, as deflagrações de electricidade proprias de taes occasiões, 
mórmente numa agitação tão extraordinaria e entre nós tão inaudita 
quanto aquella, nunca. a atmosphera moral, ardente e carregada, como 
estava, occasionou o mais leve desequilíbrio na vida popular. Nem 
durante a operação eleitoral, nem ao correr das agitações preparatorias, 
se observou a mais ligeira turbação da ordem. 

A predica ao recon- Ao autor destas linhas, em especial, coube a tarefa de ir prégar 
cavo e ao sertilo ao reconca v. o e aos sertões. 

A palavra dessa evangelização esta Impressa. O velho liberal não 
daria pelos seus cincoenta annos de penna e palavra esse testamento, 
cujas paginas hão-de ser juntas e deixadas á sua patria como o sazo· 
nado fructo de toda a sua vida e, talvez, o derradeiro desafogo da sua 
consciencia com os seus concidadãos. 

Foi em nome da ordem subvertida, em nome da autoridade enxo
valhada, em nome da liberdade banida, que, como não menos sincero 
amigo da autoridade e da ordem que da liberdade:, chamou ~lle o povo 
ele nossa terra a recobrar a liberdade perdida, instaurando a ordem ju
rídica, pela regeneração da autoridade, nas largas bases da observancia 
da lei politica, da lei social e da lei divina, todas ali proscriptas por um 
Governo de corrupção e anarchia . 

Que havia esse missionarío da bôa democracia e da liberdade re· 
gulada, esse obreiro da nossa Constituição, esse amigo das suas insti· 
tuições, que h a via de aconselha r ali aos seus conterraneos, senão o 
mesmo, que, ha dez lustros, aconselha a todos os seus concidadãos, 
nessa dilatada carreira, a que um critico insuspeito, um antagonista 
seu, em inesperada homenagem ao adversario, attribuiu a figura de 
"uma recta entre o direito e a liberdade'''? 

Quando é que lhe sahiu jámais da bocca, ou da penna, uma pala
vra, que ensinasse aos seus compatricios a subserviencia, a renun~ia ao 
direito, a cobardia ante a oppressão '? 

Como então havia de nodoar a sua velhice, missionando-lhes :. 
pusillanimidade, o 'menosprezo de suas consciencias, de suas almas, de 



gj mesmos'? Tambún isso, o nosso senso moral, havia dé entrar no h(')-
locausto de tudo ao Minotauro da corrupção bahiana '? . 

O que 0 emissario das classes conservadoras disse, na romarí·1 
aos sertões e ao reconcavo, é o que diria hoje, o que amanhã dirá, (' 
que, por toda a sua vida, continuaria a dizer: quando .e onde quer ~ue: 
em situações analogas, houve, houvesse, ou hap de abnr o seu coraçao a 
sua terra. 

E ninguem será capaz de lhe f!lOStrar, nos documentos desse apos~ 
tolado, uma proposição, que o deslustre, de que elle se arrependa, qut 
não tornasse agora a subscrever. Nem haverá quem ali possa indicar 
alguma, a que um liberal, um democrata, ou qualquer jurista da mai:; 
pura escola não désse, tranquillamente, a sua assignatura. 

O caracter daquella propaganda se revelou para logo nos sem 
effeitos immediatos . Se o em que, primordialmente, s~ deve levar a 
mira numa verdadeira democracia, é em· que o eleitorado concorra na 
sua generalidade ao escrutínio, e exerça a funcção electiva com in· 
teresse, com discripção, com ordem, - o que se viu na eleição de 29 
de Dezembro, já era um adeantamento consideravel, uma conquista da'> 
mais promissoras. 

Os ciclad5.os confluíram ás urnas em numero desusado, com alvo· 
roço e vontade energica de votar, com apreço elo seu voto e resolução 
assente de o manterem, de o firmarem, de lhe assegmarem o resultado 
legal . 

. Mas, se nos cidadãos crescera tanto a deliberação de votar e vencer, 
não avultara em menor escala, no Governo ameaçado, o animo de lhes 
annullar a reacção. 

O movimento popular esbarrou na muralha official da violenci::t 
e da mentira, como as ondas irritadas num . quebra-mar de rocha viva. 

Baldado se via tudo quanto se conseguira. 
Ora eram as secções eleitoraes, que não se abriam, mas de cada 

uma das quaes, embora cerrada, como estivera, surgiam depois, actas 
cabaes de eleições regularmente consummadas, onde ao candidato offi
cial se averbava a unanimidade total, ou quasi total, nos votos. 

Ora nas secções onde o povo obrigára as mesas refractarias a pro
ceder á eleição, era a machina montada para adulteração da verdade ~• 
desmentil-a com desplante, substituindo as grandes maiorias votantes 
na opposição por grandes maiorias dadas ao Governo. 

Ora nos municípios mesmos onde se sabia serem quasi unanime, 
se não 11nanimemente opposicionistas, assim os eleitorados como as me
sas, sendo, pois, quasi unanime, quando não unanimemente opposicionistas 
as. vota~ões, era o espectaculo de resultados e resultados eleitoraes a 

Seus fructos 

As eleioõas 
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surgirem, brada:ltemente governistas, do Diana O ffiáal, como de uma 
boceta de surprezas. 

Chegava o arrojo dos falsarios laureados a ponto de apparecerem 
dcslavadamente entrajadas com as côres da situação eleições de mum· 
cipios c muaicipios, onde ao nosso candidato affluiam, em maiorias 
consideraveis, e, ás vezes, em quasi unanimidade, os títulos cleitorae~ 
a elle enviados pelos eleitores como documentos e penhores das votações 
que lhe acabavam ele dar aos olhos de todos. 

Tudo se contestava. Tudo se adulterava . Tudo se invertia. 
Transpunh~m-se, com os termos da vc;dade conhecida por tal, as po· 
sições dos candidatos: o vencido era o vencedor, o vencedor o vencidc. . 
Por toda a p~rte onde a ' situação sahira vergonhosamente batida, a> 
estatísticas ·do Governo a coroavam com brilhantes maiorias, ou unani
midades triumphaes. Bastava-lhe, para se ter por seguro nas operações 

do grande estellionato, a mentira das noticias oificiaes, dos arames tel ': · 
graphicos e da imprensa amilhada. 

A sórdida vassoura da fraude, as escaladas brutaes da violcncia, 
o cynismo dos fa lsos testemunhos postos em circulação pelos orgàos si
tuacionistas e acolhidos com alvoroço, já por certas agencias de tele· 
graphia venal, já pelos jornaes da matilha moniz, varriam e levavam 
de vencida tudo o que aquelle admiravel movimento da população ba· 
h ia na conquistára . 

Nos Jogares, muitas vezes, onde se evidenciavam mais liquidas e 
maiores as vantagens da opposição, ahi é que mais desacanhados e lam
peiros se empavonavam os moedeiros falso s ela empreitada eleitoral nas 
suas transm~tações de victorias em derrotas e d~rrotas em v ictorias . 

.\las não haveria autoridades apuradoras, ante as qu:1es se liqui
dasse a eleição, joeirando o falso do verdadeiro'? 

Legalmente, sim. Realmente, não. 
Não; porque essas autoridades eram as duas Camaras Legislativas 

do Estado, essas Camaras eram unanimemente governistas, descompos
t:~mente governeiras, e o seu despejado servilismo, de antemão, por 
deput:ldos e senadores, fazia gala de apregoar o reconhecimento certo, 
in evita vel, uaanime do candidato dellcs. 

Foi então que, esmagados, ultrajados, ludibriados, cs sertões b:l' 
hianos tomaram a su:~ resolução heroica. Já que o Governo, espojan
do-se na immoralidade, oppunha, sem o menor pudor, á força da 
evidencia, á força di! lei, :í força do mais claro direito, já qu~ 0 Go· 
~er~o oppunha. ~l e ss~s forças a méra violencia do seu poder, e 
·naiJ hav1a ma1s mstanc1a alguma de recurso, não havia mais remis

são nem aggravo para justiça alguma", aquella resolucão era fatal. 
Ou o povo, como gado vil,' renunciava ~ · eleição: que fizera, e 
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punha o chinguiço de mariola, para carregar o candidato, que reJCI· 
tára; ou arvorava a bandeira do seu direito, levantando-se, e mar
chando, para assistir, na Capital, á apuração, na legitima defesa do 
seu voto, atacado, condemnado, eliminado. 

Não seria, acaso, applausivel esse procedimento'? Mas por que'? 
Onde a sua carencia de legitimidade'? 

Verdade é que a theoria constitucional condemna as revoluções. 
Mas toda a historia constitucional as justifica, as autoriza, quando as 
nações espoliadas, subjugadas, aviltadas, não tendo já, para a sua mi
seria e oppressão, remedio nas leis, se erguem · do cativeiro, lan
çando na balança da Providencia, contra a força da escravidão, a 
força do seu direito. 

Que seria, hoje, do genero humano, se esse direito não fo sse o pri
meiro dos direitos do povo'? Não será nesse direito que tem as suas 
bases todo o mundo moderno'? Não era, porventura, nelle que assenta
vam as instituições do Brasil imperial, e não assentam nelle as do Brastl 
republicano'? "" 

Bern se sabe que nenhuma carta escripta o poderia consignar. Mas Extinqta a eleloio 
todas as cartas delle derivam, e todas com a sua simples existen.:ia, o ó fatal a .revo-

lução 
attestam. Nenhuma sem elle existiria. E, se a sciencia do Governo con-
demna os movimentos revolucionarias nos paizes consütucionalmente 
organizados, "é tomando semp re com o presupposto, ahi, o recurso perio-
dico da eleição", por meio da qual o povo, a certos intervallos, executa, 
pe~os seus suffragios, a sua vontade, removendo os governos intolera-
veJs. 

Tapada essa valvula de segurança, extremo respiradouro dos povos 
tratados como escravos, a reacção do pqder não deixa aos povos ainda 
vivos outra sahida senão a contra-reacção no terreno da força, unico re
curso então restante, desde que a autoridade acabou com o da lei. 

Por que é que se veda ás populações opprimidas o caminho da in
surreição'? Porque, " emquanto se lhes deixar a eleição, e r ta alternativa 
lhes permitte cobrar, sem quebra da ordem, ou desrespeito das autori
dades, o direito negado pelos desmandos do poder. 

r..'Ias nenhum constitucionalista, nenhum jurisconsulto, nenhum mo
ralista dos nossos tempos, se lhe puzessem o caso de um povo, a quem 
o poder subtrahiu, declarada ou praticamente, os seus direitos consti
tucionaes, roubando-lhe, ao mesmo tempo, com elles, o direito primor
dial, fundamental e capital da eleição, - nenhum negaria que o unico 
instrumento remanescente a essa família humana, pata a reivindicação 
de um governo legal, seja o recurso, extremo sim, mas desde então in
vedavel, desde então incensuravel, desde então lnuvavel, aos ·seus braços 
e musculos, ás suas forças e armas. 
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Ponhamos exemplo na situação presente da Bahia, e arguamol-o 
com os rigorisistas da legalidade. 

Primeiramente, quem são estes'? 
São os que aboliram, de todo em todo, na Bahia, a legalidade, ou 

os que patrocinam, acoroçoam e innocentam esses malfeitores . 

A legalistas de tal marca estava dada a resposta com um encolher 
de hombros. 

Mas esqueçamo-nos da gente, e attentemos na doutrina. 
Não tinha o povo sertanejo direito de lançar mão das armas'? Sim, 

não tinha . E' isso o que dizem. 
Mas, por que'? 
Porque um povo descontente do seu Governo, se outros meios não 

tem, para o chamar á ordem, "aguarda a eleição, para mudar de Go
verno". 

E' isto, não'? E' isto. 

Pois estamos · de accôrdo . Assim fallou Salomão, Buda, ou Zara
thrusta, e, com elles, terá fallado a sabedoria. 

:Mas, se o caso vem a ser, precisamente, como é na Bahia, o de 
11m Governo, que obsta á eleição, que véda a eleição, que não tolera 
a leição, que se substitue á eleição, que avoca a si o privilegio da elei
ção, que falsifica a eleição, que nullifica a eleição, que acaba com a 
eleição, - subsistirá, neste caso, o principio de que "o povo ha de 
fugir a revolução, esperando a eleição'?" 

De si se está a ver que não; porque esperar pelo que morreu, é 
"esperar por sapatos de defunto". 

Se o que, em tal hypothese, justamente pratica a tyrannia do Go
\'erno, é extinguir a eleição, para, extincta ella, se extinguirem, sem 
mais remedio nenhum, os outros direitos constitucionaes, claro está, da 
mais. meridiana clareza, que, aqui, é o criterio mesmo dos legalistas da 
êarça bahiana o que justifica a acção revolucionaria. 

E' esse criterio mesmo dos nossos contradictores o que então se 
põe do nosso lado; porque, "se o povo não se deve lançar a revolução, 
emquanto dispuzer da eleição, obvio é que, quando já não disponha da 
eleição, só lhe restando, em tal caso, a revolução, não póde recorrer se
não a esta, e a ella recorrerá licitamente. 

O povo bahiano, pois, não errou. Todas as portas I egaes lhe esta
vam trancadas pela força. Força da policia. Força do era rio. Força 
do Governo. Força do banditismo autorizado. Todas as forças do poder 
juntas. "A revolução era essa". Já se não podia chamar "Governo" 
•; que então existia. Era a subversão do regimen constitucional pela abo
lição material das eleições. 

Viesse, pois, contra a subversão official a reacção popular. 
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Era a solução do caso. Foi a que se impoz. Veiu a ser a que se 
segmu. 

Eis como se gerou esse movimento, ·deliberado á luz do, dia, exe
cutado na melhor ordem, communicado sem reservas ao Governo do Es
tado e ao Governo da Republica, encabeçado por influencias das mais 
respeitaveis, isento de maculas até hoje. Sem um assassínio, sem um 
artenrado contra a propriedade, sem uma violencia á honra, surgiu, e 
se tem propagado á Bahia quasi toda, com o mesmo programma do co
:neço . Antes da intervenção federal, "não consentir no reconhecimento 
J,, usurpador". Depois dell a, "não consentir que a usu rpação governe". 

Movimento de jagunços'? Não . Esses homens, que a leviandade ou 
a malignidade anda por ahi a menoscabar com essas qualificações des
prezíveis, dão lições de honra e civismo aos tolos. das cid;ldes, aos tara
dos da política, aos tendeiros da imprensa. 

Não são os tralhões, badamecos e mercenarios da politicalha. Não 
são os vendilhões de consciencias, que a prostituem. Não são os crimi
nosos guindados a legisladores. I -ão são eunucos . Não são traficantes. 
São vontades. São homens. 

Chefes políticos de honradas tradições, muitos ainda no gozo das 
posições officiaes, de que o seu valor os revestiu, vêem-se elles, agora 
mesmo, adulados, assediados, invejados pelo Gove,rno bahiano com as 
mais lisonjeiras homenagens e as mais valiosas offertas, e a tudo se 
têm escusado, repellindo com desprezo, debaixo de toda3 as suas fór
mas, o suborno de cargos e dinheiro, a que hoje a política brasileira 
obedece descompostamente. 

Alguns desses j agunços honrariam, pelas suas qualidades militare5, 
" ' forças nacionaes, se nellas militassem, ou as situações do nosso Go
verno, se as occupassem, e, como cabeças de movimento armado, 
como soldados civis, como reconquistadores da soberania popular, estão 
dando, no uso das armas, aos grandes exercitas, memoraveis exemplos 
de humanidade e respeito ás leis jurídicas da guerra . 

Jagunços'? Deus dê ao Brasil muitos desses, quando perigar a 
liberdade, ou se houver de medir com o inimigo extrangciro. 

Imposto a taes homens, esse nome, em vez de os desdourar, se eno
brece a si mesmo. 

Não seria a primeira vez que, na historia, uma expressão de vili
pendio se convertesse em titulo de honra. 

Petropolis, 12 de Março. 

RuY BARBOSA. .. 
(D'O Imparcial, de 14 de Março de 1920) . 

o povo reagir, sem 
sa macular 

Jagunços 
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IX 

A MIRAGEM DO ACCôRDO 

No pensamento de accôrdo não eramo·s nós os mais interessados. ?S
naturalmente mais beneficiados com a obtenção dessa vantagem na:} 
eram nem uma nem outra das parcialidades envolvidas na questão. 

A immensa conveniencia de um facto de tal natureza -tocava sobre 
tudo, á Bahia, á communidade, ao Govern0 Federal; pois essa medida, 
atalhando a luta, de imprevisível alongamento, alliviaria de grande> 
responsabilidades a União, desassombraria a Nação de sérios cuidado3, 
e tornaria aquelle Estado ao labor tranquillo do seu desenvolvimento. 

O nosso interesse em tal resultado não era nem tão distincto, nem 
tão premente; visto como, eliminada a hypothese da intervenção marcial 
e seabral, a que se entregou o Presidente, coisa de que ninguem se pode ria 
lembrar, senão os que delle mal julgassem, a crise teria de se resolver, 
abstendo-se o Governo Federal de intervir, ou atendo-se á intervenção 
constitucionalmente possível. 

Em ambos esses casos estaria perdida a situação bahiana. 
No primeiro, o de não intervir a União, as forças do sertão prose

guiriam na sua marcha, se achariam em poucos dias na capital; com c· 
que as Camaras apuradoras, apavoradas ante a victoria das armas op
posicionistas, sitiadas pela opinião publica, descrentes da segurança dv· 
seu Governo, dos seus meios de resistencia, da sua autoridade anui·· 
quilada, entrariam em desaggregação no seu ~proprio seio, desertariam do 
posto insustentavel de consúmmadoras do esca),ldalo eleitoral, e não ~c
atreveriam a reconhecer o candidato derrotado?· 

No segundo caso, o de seguir a União o cami!lho constitucional, in
tervindo con~oan~e. ao art. 6°, n. 2, para manter à"' fórma rerpublicana, 
a conse~ue~c1a vma a ser .a nomeação de um inte!'ventor; situação esta, 
que obngana o Congresso Estadual a declarar nullo o pleito, seo-uindo-sr 
outra eleição, na qual o paiz se edificaria com o espectaculo J'a unani
mida?e. calorosa da Bah~a no horror ao partido que a está desgoverna;,do. 

i S os nossos sentimentos de homens, christãos e bahianos não m·> . 
co'- _ ... cíam oppôr_ embaraços a qualquer formula decente, que, pela 
vantagem de acce1ta ás duas partes, resolvesse immediatamente a per.
dencia travada. 
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Nesse movimento porém, que, désse por onde désse, não poder:.a 
deixar subsis tir a oligarchia actual, era impossível que os nossos adver
sanos entrassem de boa mente. O damno incommens·uravel, que dalü 
se lhe iria acarretar, era tão obvio e certo, que não seria concebível se 
reduzisse a sua política a collaborar devéras nesse bom mivimento. 

Uma facção nutrida em oito annos de poder absoluto, com um orçc.· 
mento de quarenta mil contos a explorar, não daria de mão a essa mina 
inestimavel., senão constrangida, recalcitrando, oppondo os seus meio~, 
procrasti:1ações, ardis, tropeços de toda ordem ao desmonte do seu poder. 

Certo, mil vezes certo está o situacionismo bahiano de que, em SI! 

lhe :.dterando a posição actual, terá perdido tudo, certo, mil vezes certo 
de que, em lhe fugindo o domínio absoluto . de agora, tudo lhe terá fu
gido. 

Uma cand idatura- conciliatoria seria, por defin.ição, um Governo 
<le imparcialidade. 

Um Gover:ro de imparcialidade seria, essencialmente, um regim~n 
de liberdade eleitoral. · 

Um regimen de eleições livres seria, necessariamente, a eliminação 
do· seabrismo, vomitado naquella terra pelos canhões de S. Marcelo 
e só pelas metralhadoras do Cattete alli mantido hoje. 

D esta verdade só :1ão· sabe o Presidente, por não conhecer a Baht:i, 
~ nem a ter querido conhece r, pondo em duvida sempre os mais hon
rados testemunhos, a cuja fidelidade resistia, para não dar ouvidos 
senão aos averiguadores mal escolhidos e parciaes, tão inscientes quanto 
elle mesmo das coisas bahianas, que lá encarregou de o esclarecerem, e 
que o illudiram até ao momento de se lhe abrirem os olhos com o re
bentar do vulcão. 

Bem claro estava, pois, na ordem co rrente das cousas políticas 
(entre as quaes não se dará por bisonho um chefe político estadual, ex
Ministro e, afinal, Presidente) que o seabrismo havia de torcer, havia de 
resistir, havia çle se escamar a qualquer tentativa de accôrdo sério, cqui
tativo, digno de tal nome, e, ainda quando a elle chegasse, não se po
deria te r segurança de que lhe guardasse lealdade. 

Os intereSS(S de tal natureza, quadrilhas, ajuntamentos, ou syndi
catos de corrilhei ros, - quando encantoados no poder em situações aper · 
tadas e vacillantes, por essa tactica é que enveredam; e, em achando 
qu em lhes dê corda ás manhas, acabam cansando os mais pintados joga
·do res de espada p reta. Fazem boa avença com o tempo, e o vão ganhando 
a tentear, a negacear, a empandil har, a recuar, a ladea r, até que, e&go· 
tadas as forças, a constancia, ou os recursos d'arte ao outro lado, morra 
o caso de si mesmo, pelo gasta r-se do interesse, pelo chegar do aborreci
mento, pelo sobrevir de outros incidentes, que invadam a scena, e arr~ 
batem, com a novidade, a attençãq dos espectadores. 

O Gove~no da Bahia 
não 'POdia eccei
tar 11ccõrdo al
gum 
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E' esse o genero de tortuosidades que adoptou o situacionismo ba 
hiano, e com o qual tem levado as lampas ao geito, sagacidade e finura 
do Presidente da Republica, ora furtando-lhe o corpo, ora estalando-Ih-: 
cafunés, ora capoeirando-lhe rasteiras, em que se offerece á malignidaJ~ 
publica, durante meio anno, a mais estranha scena até hoje vista na po 
litica brasileira, nesta experiencia de forças entre as trêtas, as sancadilha~ . 
as pantominas de um velhaco e os escrupulos, as considerações, as me
suras da mais elevada autoridade nacional. 

Acredita, naturalmente, o Chefe da Nação estál-a edificando com 
um jogo de alta esgrima, e ganhar terreno ~o exdruxulo contendor, com 
quem não se dedigna de emparelhar a sua magestade. 

Mas toda a gente vê que o Chefe da Nação está como o curupira, c. 
imaginaria habitante dos nossos mattos, que, de calcanhares para a fren.t': 
e dedos dos pés para trás, desanda, andando, e, desandando, anda. 

Mercê desse jogo, "vae por seis mezes" que o Presidente anda atraz 
seabrada por um accôrdo. Mas a seabrada vae dando mate ao rei. 

Entre e Bahia e o 
eeabrismo, optou da 
por este o Presi Aos avanços e recuadas, ás pimponices e reverencias, vae logrand') 

tudo. Teve de presente o General Cardoso de Aguiar. Teve de mimo o 
Exercito Brasileiro. Teve de regalo a intervenção de compadrio. Teve 
de mão beijada o reconhecimento. Póde-se dizer que já tem a leite dr 
pato, na sacola, a posse. . 

denh 

Aa predicções de 
, Bello Horizonte 

Tudo isso tem tido, e vae tendo, ou porque 0 Presidente lh'o chove~ 
elle mesmo em manná, ou po;que não se desdenh <i de lhe guardar a<; 
WMU. • 

E, emquanto isso tudo ao seabrismo se lhe tem dado, se vae dando, 
em profusão, de graça e sem medida, á Bahia nada se deu, nada se co!l
cede: tudo se lhe nega, tudo se lhe ratinha, tudo se lhe tira. 

De maneira que, se não fôra essa reacção dos sertões bahianes, que 
não desarmou, não desarma, nem desarmará, ·senão quando o seabrism:Y 
cahir de cuzapada, não estaria dizendo nenhútna asneira o illustre Sr. 
João Luiz Alves, quando aos seus amigos prediz o mallogro d<> accô1do, 
"porque a tempestade ha de passar, e o Sr. Seabra ficará no governo". 

Razão tem de sobra o Ministro do Sr. Arthur Bernardes, posta a 
conta nos termos em que elle a põe, quando calcula, só averbando a um 
lado os platonicos bons desejos do Presidente e do outro as philaucias,. 
pertinacias e audacias da seabralhada. 

Na liquidação, porém, do deve e .haver, ha üutros algarismos ~igni 
ficativos, outros elementos que metter em computo. Não tomem por quan
tidade negligenciavel "a tormenta bahiana". Passare bisnau como f. 
desta vez não teve S. Ex. o faro do tempo. 

Mas só por isso. Só porque, a<> contrario do que lhe aventa o .;eu 
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agudo tino, "não ha de" amainar tal a procella bahia!la, a não ser quantk 
os ventos bonanças do ·accôrdo varrerem daquella terra o nuvrejão do 
Governo fatal. 

Se, porém, o accôrdo ~e consummat, !:ão será senão pela invencib!· 
!idade absoluta desse elemento, cuja existcncia domina a situação. 

O seabrismo o ropelle. tie-clarada e furiosamente. O P!tes~dente 
da F.epuUica o quererá, mas sem c, ter sabido querer; pois ha seis 
mezes que se deixa entralhar nas malhas da insídia seabreira, encheu-:1 
de segurança com a distincção, nunc;;; vista, que lhe outorgou, de lhê 
dar por guarda o Exercito Nacional, e nunca definiu essa aspiração com 
uma fórmula, ou o nome de um candidato. 

Sendo esta a verdade sabida, visível, materializada aos olhos dr Som 

todo o mundo nesta terra, avalie-se o espanto, com que não teriamüs i:lo :a 
topar, ao lermos "A Noite" de 24 de Fevereiro, o começo da nota, que 

0 

alli se nos deparava, logo na segunda columna da primeira pagina, oob 
a inscripção - "o prisma official". 

Eis· o curioso trecho, que, com admiração crescente, fomos seguindo 
palavra a palavra: 

"Uma " das mais altas e prestigiadas figuras do Governü" 
teve hoje a gentileza de nos prestar algumas informações sobre 
a intervenção na Bahia, e de nos levar aos olhos o prisma. 
através do qual o Sr. Presidente da Republica encara a situação 

- Foi sempre proposito do Sr. Presidente da Republica 
- disse-nos a prestimosa personagem, - evitar as per-
turbações, "fazendo accôrdos. H a oito dias que temos traba
lhado incessantemente neste sentido, sem nada obter", devido 
"ás paixões dos politicos". O Sr. Ruy Barbosa, meu eminente 
mestre "permaneceu sempre irreductivel no seu ponto de vista", 
e, "por demovel-o de semelhante attitude", eu " fiz quanto foi 
possível fazer", sem melin.dral-o, desistindo, "por fim, Je 
qualquer acção conciliatoria ", por entender que não seria de
licado, da minha parte, entrar no terreno da dignidade "pessoa' .• 
em que elle se encerrou." 

"Uma das mais altas e prestigiadas figuras do Governo'', diz ;1 

fidedi gna redacção. 
Quem seria'? Quem será'? Não o sabemos. Preferimos não o sabtr 

d ' a termos de oppôr uma contradicta pessoal a um dos dois unicos membro~ 
.1~' do Governo, com quem tivemos contracto, o honrado Presidente da Re
.l:'u~ublica, ou o digno Ministro da Justiça, cuja amizade muito prezamo: .. 

Não queremos admittir que fosse nem um, nem outro. Mas, quen• 

- verdades 
um memllf!l 

Gonrno 



504 

quer que sep, ou se esqueceu da verdade, e não a guardou, por isJo, 
no que disse, ou lh'a escutaram mal, ou mal a relataram, por não lh'a 
terem entendido bem, quando elle a enunciava. 

Tudo quereríamos querer, e tudo poderemos, pelo respeito que os 
merecem ambos elles, bem como aquelle escrupuloso jornal, - tudo. 
menos que, nas proposições, tantas vezes inexactas, reunidas em tão 
poucas linhas, possa estar, realmente, a versão do testemunho dado por 
algum daquelles eminentes brasileiros sobre as circumstancias de que 
alli se trata. · 

Antes quizeramos, pois, deixar de todo o assumpto. 1\-Ias a sua re
levancia capital, já para a historia do caso bahiano, já para a da wo
deração, da isenção, da abnegação, com que nelle nos temos havido, no; 
obriga a recebei com serenidade este constrangimento, esta magua, agra .. 
decen<io até, _aos seus involuntarios causadores o ensejo, que assim no> 
deram, de completarmos o nosso trabalho expositivo com uma a:lt~ .:i
pada analyse das ulteriores apologias officiaes, onde, invertidos os pape:,, 
se queira, porventura, algum dia, attribuir ao Gove rno o merecime;:to 
da solução conciliatoria, indigitando-nos á nós como os responsaveis· pelo 
seu atrazo, insufficiencia, ou tran~torno. 

A UI entrevista A entrevista que "A Noite" deu a lume, na passagem transcripta, 
não faz outra coisa. 

Começa gabando, no Presidente, "o proposito, que sempre teve, Je 
ev-itar as perturbações <ia Bahia, "fazendo accôrdos'". 

Se tudo se limitasse ao "proposito", nada lhe opporiamos. O pro· 
posito que S. Ex. professa ter, desde o começo, era esse, e esse tem sido. 
Até ahi estamos de accôrdo. 

Onde cessamos de estar, é na increpação, que alli se nos assaca 
de que, lidando o Presidente por levar a effeito os seus "accôrdos", em 
nós encontrou os obstaculos, que lh'os tolheram. 

Falao• "atemunhos Aqui ha falso testemunho. 
"Ha oito dias", queixa-se o illustre entrevistado, "ha oito dias que 

"temos trabalhado incessantemente" neste sentido, "sem nada obte1 ". 
Devido isso, porém, a que'? 
"A's paixões dos políticos". 
Já vae dura a imputa.ção. 
Mas o peior, ainda, é que esta assacadilha reveste immediatamcm~ 

o caracter de uma denuncia individuativa: pois, logo em sequencia á 
phrase " devido ás paixões dos políticos", desfêcha o nosso arguidor ncsc~ 
chamado a contas contra o autor destas linhas: 

O Sr. Ruy Barbosa, meu eminente mestre, permaneceu sempre 
"irreductivel". 
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Em que~ 
"No seu· ponto de vista". 
Ruim, já. se vê~ 
Naturalmente. Tanto assim que, diz o nosso accusador, "por demo· 

vel-o de similhante attitude, fiz quanto foi possivel fazer, sem melin
drai-o". · 

T2.o encanzinado estava o "illustre mestre" do nosso não menos 
illustre discipu[o, que este acabou, "desistindo de qualquer acção con
ciliatoria". 

Como assim~ 
Pois está claro. O mestre "encerrou-se no terreno "da· digí1idade 

pessoal",. e o alumno entendeu que, ahi, "não seria delicado · entrar". 
De sorte que melindres, por um lado, no mestre e, por outro, deli

cadezas no alumno deram com "a acção conciliatoria" em vasa-barris. 
Ahi está, pois, o Sr. Ruy Barbosa com as honras de ser o unic" 

nomeado, entre "os politicos", a cujas "paixões é "devido" que, apú.; 
"oito dias de trabalho incessante'', nada se pudesse "obter", e, com isso, 
viessem a ir por agua abaixo "a conciliação", "os accôrdos", "os piO· 
positos" do· Presidente. 

Ora• vejamos. 
-·--·-· ·· · ·:'::W~;~~; I 

Houve, realmente, propostas de "accôrdos", a nós endereçadas, seja 
pelo Sr. Presidente, seja por algum dos seus Ministros~ 

Será verdade que, labutando oito dias em tal causa elles e elle, nada 
puderam obter, por nossa causa, pelas nossas paix5es, ou por qualq1h~r 
cousa nossa, que não fos se o cumprimento dos nossos deveres~ 

Terá qualquer pé de real a increpação de que o autor destas liühJ.s 
se achasse "irreductivel" em algum "ponto de vista" opposto "á acçãP 
cónciliatoria" ~ 

Existirá, emfim, algum traço de veridico no aserto de que o autor 
deste manifesto "se encerrasse", quanto ás condições de accôrdo, "n'J 
terreno da dig;Üdade "pessoal", e não "no dos interesses da Bahia, 
seus direitos, sua honra~ 

Nenhuma destas hypotheses, :1enhuma das affirmativas corr~spon· 
dentes a cada urna dellas, na singular entrevista, se acha de harmonia 
com o que se deu a tal respeito. 

Todas ellas contrariam a verdade. 
Seniio, corramos os olhos pelos factos. 
Em rei ação á idéa de accôrdo, pelo que toca enunciações e actos do 

Chefe da Nação neste particular, a chronica do · caso divide-se natural
mente em tres periodos. 

O primeiro abrange o tempo deco rrente até á eleição. 

Fals'dadea sobre 
falsidades 

Factos 
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O segundo, os dias transcorridos entre a eleição e a intervenç2.o. 
O terceiro, o espaço mediante entre a intervenção e o dia de hoj e. 
Perlustremos os tres períodos. 

O prlm~lro periodo Oue é o que se deu no primeiro? 
Ã resolução, tomada pela opposição bahiana, mezes antes da eleição, 

de reivi.'1dicar, por meio desta, os direitos da Bahia contra o seu Ge
verno, suscitou para logo, no mundo official, desejos de evitar a luta 
annunciada, com a interposição de um juizo de paz e uma solução con
sensual entre os adversarios. 

Na da · mais expressivo do medo e antipathia dos homens de.;t~ 
regimen á ingerencia da soberania popular nas eleições. Essa inuus:t 
"não se assunta", quando se mette em taes funduras. Deixe-se cst:L' 
recolhida ao papelorio das constituições, que é o seu logar. 

Mas esta circumstancia não é menos eloquente como indicio da 
situação moral daquella terra e da boa madrinha que ella tem na polí
tica da União. Emquanto o povo bahiano, já ensinado pelo bombardeie, 
apanhava de criar bicho, a calabrote e rabo de tatú, sob a réles gunr· 
nança dos monizes, a excellente senhora do Cattete se limitava a lhe 
aconselhar resignação em pannos de sal e vinagre. Mal o esbordoado 
reguinga, não está mais pela sóva, e estira os braços, para dar, l~gal
mente, com o méro exercício do seu vow, a resposta á commandita, CjUC 

o moia, para o roubar, ahi ve1Ti a boa pessoa, a santa pacificação com ~~~ 
seus bons desejos, bons modos e bons officios. · 

Porque (não se esqueçam de notar) não houve intervenção nenhum::t, 
para assegurar á Bahia uma eleição livre, para dar ao povo bahiano, 
em divergencia do seu Governo, o "f ai r play", a egualdade leal de 
condições, nas urnas, com a escória encasacada, que o espezinhava. lVlas 
assim que, apezar de entregue só a si mesma, opprimida pelo Governo do 
Estado e deixada opprimir pelo da U:üão, a população bahiana es
magou os seus oppressores, ahi veiu correndq a virgem da paz, para 
annulla·r a victoria dos opprimidos, e salvar a oppressão derrotada :L 
face da lei. 

:Feche-se, porém, o parenthesis, e reatemos o fio ao que iamos ;.i~: 
zendo. 

Como quer que fosse, não dispondo nós do thesouro do Estado, n~nl 
do da União, não occup~ndo nem as posições estaduaes, nem as federaes, 
não tendo ao nosso alcance nem a policía local, nem o Exercito Nacioaal.. 
e não podendo renhir sósinhos contra o mundo, melhor nos era salvr.r, 
"por uma conciliação", parte da victoria, do que perdermo& o todo, por 
não nos contentarmos com a metade e antepôr o meio triumpho s~n; 
sangue, ao triumpho inteiro, mas ensanguentado, ensopado em lagrimas 
e luto. 
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Quando, pois, lá da presidencia nos acenaram com um accôrdo,. que, 
vindo, assim, de tão alto, não poderia deixar de ser, ao menos, limpo 
e são, acquiescêmos, agradecemos, e esperamos, repetindo entre nós o 
adagio antigo de que "mais val boa avença do que boa sentença". 

Foi logo aos primeiros dias do novo Governo que se nos meneou lá começam oa accc 
de cima esse lencinho branco. noa de acc6rdo 

Acceitando, em 14 de Outubro do anno pas;~do o convite, que, ao~ 
6 de Junho, nos dirigia o Presidente, para representarmos o B rasil na 
Liga das Nações, lhe disseramos nós que sim, mas que, primeiro, ha
víamos de acudir ao dever de estar com a nossa terra natal na luta 
empenhada pela sua salvação. 

o Chefe da Nação, porém, respondendo-nos em termos de c]U~m 
reconhecia a santidade indeclinavel daquelle dever, mandou-nos dizer 
que alimentava a esperança de remover esse obstaculo aos seus e nosoo • 
desejos, "resolvendo a questão da Bahia por uma candidatura de conci
liação, para a qual já cogitava em um nome". 

Não era a primeira vez que isso nos chegava á noticia . Já de mezes 
.antes neste sentido se pronunciára S. Ex. em conversas com amigos nossos. 

Mas a idéa salvadora nunca lhe sahiu dos arcanos do peito. 
Se alguma tinha, lá lhe estava, e lá lhe ficou. 
Até o começo deste anno, pois, os nossos amigos não se haviam en

tendido com o Presidente sobre candidatura alguma, ou dado opiniii.o. 
a respeito de qualquer candidato .ao Presidente, que não lhes tinha, nem 
nos tinha suggerido nenhum nome, nenhuma candidatura. 

D o período subsequente quasi toda a · extensão correu de egual ma
neira; continuando nós sem sciencia alguma das intenções do Chefe do 
Estado, quer pelo que toca a uma fórmula de accôrdo, quer no que JC~
peita á escolha de um nome, que o personalizasse. 

Ferviam boatos, enxameavam hypotheses, surdiam á rua nomes. 
Mas a intenção presidencial continuava a guardar-se "in alta mentt 
reposta" . 

Só com as noticias de que as forças revolucionarias, na Bahia, e~
tavam, de rota batida e de triumpho em triumpho, a dez ou doze horas 
da capital, é que, nos círculos officiaes, a philosophia remanchona do~ 
arbitras da politica brasile ira cedeu a um paroxismo de anciedade, re
pentino e violento. 

O Moniz estava em perigo! O Seabra tiritava em papos de 
aranha! Os sertões rebellados iam assistir á apuração ! O candidato der
rotado corria risco ·de não se r reconhecido ! O sabre do General retinia 
inquieto no tinteiro! A Bahia estava na imminencia de não continuar a 

Não paaaaram c11 
acc6rdoa 

Segundo 
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ser roubada! Os ladrões iam appellar para o soccorro· do Governo Fe
deral! Como havia este de lh'o recusar '?" Não estava encarnada nelles a 
Constituição'? Não estava associada com a delles, por fatal coincidencia, 
a causa do ic regimen" '? os princípios'? a ordem'? a auto-ridade'? a lei'? a 
autonomia estadual'? a arca santa da R epublica '? 

Santo Deus! Quata desgraça, quanta, quanta, se dalli se não re
quisita logo e já, o salvaterio da intervenção! Se o Presidente hesit_ 
em intervir! Se não intervem para sustentar a rata ria das fi.:1anças ba
hianas! 

Eis como se declarou a phase dos oito dias criticos, a que allu.1c: 
na celebre entrevista, o nosso gentil discipulo, que "A N cite" em tã•) 
má hora, foi balir do seu discreto silencio. 

Foi só então que essa crise, de subito, irrompeu. E dahi rapidos 
voaram os momentos até ao desenlace. O termo, segundo a entrevist:t, 
era aos 23 de Fevereiro. A data inicial, pois, devia ter sido a de lS. Er.1. 
19 desse mez, á noite, soava telephonicamente um recado preside:1cia\ 
chamando o Dr. Pedro Lago a uma conferencia, que, urgentí ssima, correu, 
alli mesmo, de apparelho a apparelho, do Rio Nego ao Cattete, aonde 
conduziram o Deputado, para conve rsar, mediante o fio, ·com o Chefe 
da Nação; e este, dado prazo ao seu interlocutor para o outro dia, de 
tarde, em Petropolis, aqui, durante mais de duas horas, com elle con
feriu, sexta-feira, 20. 

Tão pouco satisfatorio nos pareceu esse primeiro encontro, tão grave; 
se nos antolharam as disposições de a:limo alli reveladas no Presidente, 
que não nos demoramos em lhe solicitar uma conferencia, na qual, &.lb· 
bado, 21, por cerca de duas horas e meia, começando ás 3 da tarde, .:105 

entretivemos, examinando e discutindo com S. Ex. o caso da Bahia. 
As impressões, com que sahimos, não foram melhores do que :J.S 

com que entraramcs. Acabavamos de averiguar pessoalmente- o que ,iá 
sabíamos. Não conhecia S. Ex. a Bahia, nem o caso bahiano, senão 
atravez de informadores, sobre cuj o testemunho elle ju rava, mas que o 
haviam enganado, o estavam enganando, e o continuaram a enganar 
até hoje . 

Suas noções acerca dos homens, das causas, das circumstancias da
quella term eram tão inexactas, quão incorrectas as suas theses comt:. 
tucionaes . 

Olhos suspeitos de outrem, pelos quaes via, lhe adulteravam c de · 
mudavam, na retina interior, as imagens ·da real idade. 

Não fazia S. Ex. justiça á grandeza da reacção bahiana. Não en
xer[:ava a si tuação em toda a surr gravidade. Sentia-se-lhe bem a escass:t 
consideração, em que tinha a opinião publica do Estado, cuja sorte lh~ 
corria pelas mãos, a ig'lorancia do v alo r das Classes conservadoras na 
Bahi~, um mal encobertl) desdem das pretenções do elemento popular, 
alli, a reagir contra o Governo. 
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Boas .maneiras e excellentes palavras. Optimas abstracções e phrase'i 
magníficas. Mas no terra a terra do caso, pairando sobre tudo, urna 
confianca limitada em si mesmo, nos seus amigos, nos seus agentes, na 
omnipote:1cia do seu cargo, nas armas dos seus soldados, nos seus orgfw' 
e meios de pressão. Do mais, pouquíssimo caso, pouquíssima conta, pou
quíssimo cabedal. 

No dia subsequente, domingo 22, ás 11 da manhã, nos honrava com 
uma visita a esta casa o digno Sr. l\-Iinistro da Justiça; e, dahi a pouco, 
recebe:1do nós o Dr. Pedro Lago, délle viemos a saber que, ao chegar 
aqui, tivera, na estação, novo chamado, para outra conferencia, dalli 
a pouco, no p~tlacio presidencial do Rio Negro. 

Breve foi ella, rematando, se nos não enganamos, dentro em algur> 
minutos, por uma communicação ou proposta, com que me honrava 1) 

Presidente, e a que immediatamente respondemos. 
Ahi temos a historia externa dos factos. 
Vamos considerar, agora, o que elles, in teri.ormente, encerravam. 

O qu~, a es_te aspecto, releva, é saber que foi o que se deu, nessa~. 
pressas e aperturas, quanto "ao accôrdo", tão sonhado e almeja do. 

Será, com effeito, exacto que, em tal sentido, haja, durante aquelles 
clias, "trabalhado incessantemente" comnosco o Governo? Sel-o-á que o 
Presidente, , ou o Ministro da Justiça, nesses dias, ou em qualquer dos 
anteriores, desde o anno passado, nos apresentassem, ou propuzessem, J:
guma vez, "accôrdos", como reza a entrevista, ou "um" accôrdo, <J.UC 

fosse, verdadeiramente "accôrdo", a saber, cousa, que por tal nome s<· 
conheça, em linguagem jurídica, ou moral, vernacula, ou estrangeira, 
technica, ou vulgar? 

Não, absolutamente não. 
Primeiramente, nesse labutar de oito dias, que a entrevista esboça. 

nessa cathechese exercida sobre nós, isto é, sobre o Dr. Pedro Lago e o 
autor destas linhas, nesse "trabalho incessante" contra uma obduração 
"irreductivel", o quadro traçado na entrevista sahiu quasi inteiramem: 
da palheta da fantasia. 

Do que passou com o Dr. Pedro Lago dirá elle, se o quizer. 
No que toca, porém ao autor destas linhas, todo o moirejar do Go

verno, desde que elle existe, se reduziu uma conferencia com o Presi
dente em 18 e uma visita do Ministro a 20 de Fevereiro. 

No encontro com o Preside:-tte, pouco mais fez S. Ex. do que dis
cutir comnosco a doutrina constitucional da intervenção. No concernentt 
ao accôrdo, bem pouco nos disse. 

Na entrevista com o Ministro, muito menos demorada, tamben: 
.muito menos lhe tivemos a honra de ouvi r, quer sobre alvitres conci
liatorios, quer quanto á questão constitucional. 

acc6rd 

n<>s propoz o·: 

Presidente ou Mi~, 

nistro aeu 
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Mas, tanto na conferencia que comnosco teve, como nas tres a qu~ 
chamou o Dr. Pedro Lago, nunca o Chefe da Nação nos propoz, ou 3Ug· 

geriu cousa nenhuma, que em parte alguma do mundo responda pelo nome 
de "accôrdo". 

Pomos em alternativa o "propôr" ou "suggerir", porque, aa sua 
conferencia com aquelle Deputado, ao tratar do que alli se lembrava, 
alvitrava, indicava, ou (como quer que se lhe chame) do que alli se of
ferecia ao nosso acceite, ou recusa, timbrava muito o Presidente neotl 

advertencia: "Note bem que eu "!1ão proponho", 11 suggiro apenas". 
Façamos-lhe, pois, a vontade. Em vez de "propostas", digamos 

"suggestões ". 
Ora bem. Quaes foram ellas ~ 

Só e unicamente, tres. 
Primeira: 

"Pura e simplesmente, depôi· a revolução as armas, con 
fiando nas garantias do Gover11o Federal". 

Segunda : 

"Depôr as armas, concordando no reccnhecimento do can· 
di dato derrotado". 

Terceira: 

"Depostas as armas, renunciar o candidato derrotado ao 
cargo (para que não foi eleit,o), com a col}dição de o reelegerem 
para o Senado, e lhe darem por successor nas funcções de Go·· 
vernador, um páo-mandado seu". 

Como se vê, neste "crescendo", a segunda solução era mais soberan'l 
e dura do que a primeira, a terceira mais desabusada e escandalosa q'lt 
a segunda. 

Não tendo nós assentido ao alvitre C!e que a revolução bahiana, pur.l 
e simplesmente, depuzesse as armas, a troco do mel das garantias pala· 
vreadas pelo Governo da União, suggeriram-nos o de largar as arm:>.s 
e endossar "a eleição falsa". 

Mas, senhor Deus de misericordia ! onde já se terá visto irrisão mais 
ludibriosa ~ 

O chacal não fallaria melhor pela língua da raposa. 
- "Povo, que te levantaste em armas, para rehaver os teus direito~ 

de povo, aqui tens a bandeira de paz. Vamos arranjar camarariameJ;; .~ 
este negocio. Eis aqui está um accôrdo. Vaes depôr essas armas. 



-511-

- "Seja. Mas em cambio de que'? 
- "Das garantias, que te damos. 
- "Ou e nos dá quem'? O Governo, contra cuja deshonestidade to· 

mamos as~armas '? Ou tu, que, em vez de valer ao~ opprimidos, vales aos 
oppressores '?" 

Tal seria, se nos não enganamç>s, o dialogo do bom senso com a 
esperteza, da ·rudeza popular com o machiavelismo. 

Accôrdo '? Ou burla'? 
O povo daria tudo; porque se desarmava, tntregava ao inimigo o~ 

instrumentos da sua defesa, abandonava á discrição dos seus esbulha
dores a sorte da sua reivindicação. 

]VIas, em compensação, que é o que recebia'? Promessas. Confeito~ . 
Cebolas do Egypto. 

Diz-nos-iam que não vale pouco o abono federal. Mas para validar 
firmas de falsarios não póde haver abono. Um homem de bem não porá 
já mais , senão enganado, a sua honrada assignatura por baixo da de um 
notorio velhaco. O nome honesto, que tente afiançar o de um estelliona
ta rio, não o acredita a elle: deshonesta-se a si mesmo. O Governo cynico 
e bancarroteiro da Bahia, com os seus dignos associados, quaesquer que 
sejam os seus fiadores, não poderá j ámais encontrar credito aos olhos do 
povo bahiano. 

"Accôrdo" é ajuste, é concerto, é transacção, é reciproca outorg:l 
de vantagens compensativas. Onde quer que um dos contrahentes se dispa 
de tudo, e o outro nada receba, não é accôrdo o que se pactúa : é logro, 
mangação, empalmadela. 

Invade-nos a casa um usurpador e nós lhe movemos uma ac•.;d.) 
reivindicatoria, para que nos volte ás mãos a propriedade usurp?.da. Eis 
se não quando nos sahe ao encontro o réo, apressurado, com proposta~ 
de "accôrdo". "Vamos resolver camarariamente a demanda'? "Sej :1 

Mas como'? "Tu desistes da reivindicação. ' 'E tu'? "Eu fico-te com a 
casa." 

Que tal o ." accôrdo" '? 
E' o que alvitravam á Bahia. 
Um ladrão subtrahe-nos do bolso a carteira. Pomos-lhe a mão em 

cima. Vamos entregai-o á patrulha. " N ão faças tal. Não me percas. E'l · 
tremos num "accôrdo". "Vá. De que modo'? Deixa-me ir embora. "Póde 
ser. M as a carteira'? " Ah! isso, já se vê: a carteira, guardo-a eu co.r;
migo." 

Ou e nos dizem do "accôrdo" '? 
Pois é tal qual esse outro, onde a um povo que se armou, e entrr;u 

em batalha, para reconquistar o Governo de si proprio, lhe suggerem ql1e 
se desarme, e ratifique, aos detentores do Governo roubado, a usurpar!a 
autoridade. 
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A semelhante "suggestão" não podíamos responder, senão come 
respondemos, pedindo, como pedimos, venia ao Preoidente para lhe dizer 
que nós "não considera vamos aqui li o como "accôrdo ", mas como ie;l:o
minia", e endereçando á Bahia o telegramma, onde, ao dar-lhe parte ,i,. 
incidente, nos pronunciamos ass im: 

"Communicando-nos esse erro fatal, convidou-nos o Presidente a 
aconselhar nossos amigos a depore'm as armas . Respondemos não sere''' 
os nossos amigos, mas o nosso Estado, a Bahia, s:uem está em arma~ 
e que nós só lhe podtHÍamos aconselhar que consulte sua consciencia, 
honra e forças." 

Se a resolução de simplesmente, depôr as armas já não era "accôrdo)), 
mas " o contrario de accôrdo", - que di riamos á de, não só as depô r, 
mas depôl-as aos pés do candidato official, capitulado por nó;;, at."· 
aquelle momento, de vencido e, de improviso, reconhecido então por 
nés como eleito? 

Quatro ou cinco dias mais tarde estava elle reconhecido, mas não 
menos sómente com o voto domestico dos seus, nãJ com a deshonra j,, 
nosso assentimento, da nossa retractação, do mentiroso desmentido a 
nós assacado por nós mesmos. 

Taes os debiques, .as piiherias, as caçoadas, que, nos dias prece
dentes ao desfecho de 23 de Fevereiro, se mascararam com o nome de 
"accôrdos". 

De 20 a 23 se arrastou, para a opprimida consc1enc1a do Governe 
Federal, a hora do transe. 

O que foram esses momentos de agonia, já o descreveu "O Iw 
parcial", com o realismo do seu tremendo editorial de 27 de Fevereirt:", 
numa série horrarosa de circumstancias documentaveis. 

Alli se acha a summa dos telegrammas do Chefe da Nação em 20, 
2i, 22 daquelle mez ao miserando cabeça do situacionismo bahiano, tele· 
grammas onde S. Ex. lhe lavava a cara com a vergonha de não 3aber, 
candidato repellido pelo povo de sua terra, praticar o unico acto, que 
a situação lhe aconselhava. 

:Mas a demasia desse esforço exhauriu a severidade presidencial. Os 
excessos de energia impulsiva dão muito, e duram pouco. De 22 a 23 
veiu o collapso, o coração cahiu, e, na ultima dessas datas, triste se· 
gunda-feira das almas, o Presidente, assignando o decreto de intervençãn 
militar, não só abraçava, mas levantava nos. braços do exercito o bra
vatão de:;lavado a que elle, por tres vezes, nos tres dias anteriores, inti
mára a renuncia como dever de indeclinavel dignidade. 

Entretanto (o mysterio deste caso psychologico não tem fundo), a·> 
mesmo passo que, pelo cabo telegraphico, nesses terríveis despachos 
cuspia o seu desprezo á villania da usurpação bahiana, o honrado Pre· 
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sidente já · descobria á 0pposição, no domingo, 2~, o se~ d~c~dido 
animo de intervir, como interveio, me prol do seabnsmo. J a lho des
cobria nesse mesmo dia 22, nesse mesmo g_omingo, em que, va~endo"se 
da obediencia filial, a que na vespera se offaecera ? triste ba]ulad?:, 
lhe exigia, outra vez, o acto. de pudor, ao qual, havta quarenta e OttJ 

horas, o concitava. 

Como explicar esse dédalo de contradições prodigiosas a não ser 
admittindo, portraz de tudo isso, a presença duma influencia turbativa 
e desequilibrante ~ desse elemento escuso, bastardo e inconfessavel, qut: 
é a pr~ssão das oligarchias ~ . 

Sem esta hypothese, que o consenso geral já nos dá por avenguada, 
como entender essa collisão, em que se debatia, naquella crise, entre a re
pugnancia ao aviltamento do seabrismo com a delibf!ração de o assentar, 
á força d'armas, no Governo da Bahia~ 

Aquelle estado moral, entretanto, donde vem a proceder, em 23 
sobre a tarde, o attentado colossal da intervenção militar, não chegcu 
ao seu termo, sem primeiro dar de si outra cópia eloquente: o terceiro do.: 
monstms baptizados então com o appellido ridículo de "suggestões" ( nã<· 
digamos "propostas") , de suggestões de "accôrdo": a candidatura Fre· 

· derico Costa. 
Esse nome, já içado á celebridade pelo escandalo deste caso, reprc· 

senta um par de botas velhas do cnudilho civil, que o Prçsidente d;-. 
Republica houve por bem agraciar com o Governo daquelle Estado. 

E' um argentario, não de to.do analphabeto no rigor da palavr~ 
que a sua ignorancia, fazenda e servilidade exalçaram a uma das curues 
de vinhatico do Senado estadual. 

Quando o Presidente, no domingo, 22, coriscou o estupendo ~:: le

gramma, com que o recem-adoptado pae deixava moralmente morto o 
filho de uma baixa adulação, a resposta do enxovalhado candidato fo: 

estar prompto a renunciar, depois de reconhecido, para ser eleito, dah; 
a quarenta dias, aquella sua creatura, comtanto que, em troco, lhe ass~
gurassem a volta ao Senado Federal. 

Este esboço de compra e venda era tres vezes improbo e indecor,J:w. 
Primeiro, pela indigna condição " de ser reconhecido um candid<'.t•. 

não eleito", - justamente aquelle, para obstar ac. reconhecimento de 
quem estava em armas a Bahia. 

Segundo, pela indigna condição de succeder a esse usurpador, ur, 
Governo que elle não tinha direito nenhum de occupar, um tittre seu. 
conhecido como servo cégo da sua vontade. 

Terceiro, pela indigna condição de servir de instrume:1to de troc>t 
a essas duas alienações da honra bahiaRa a outorga de uma cadeira de 
Senador Federal ao ousado proponente de tão ignobil ciganagem. 

A pressão das oli
garchias 

o cumulo c!os ai· 
vJtres presiden~ 

ciae!l 
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Se coubesse no licito a barganha, o mercador já se devia julgar 
pago em tres dobros ou quatro dobros, como dizia VIEIRA, com dei~ar em 
herança o que lhe não p ertence a um automato, por ellt manepdo a 
cordel. 

Mas ''exercer da cadeira do Senado o Governo ela Bahia" ~oh a 
responsabilidade apparente de um boneco de engonços, d~ u!11 boni~r;.t ~ 
seu, isso é gue seria o idéal; e, para lh'o assegurar, a chgmdade ctYIC> 

da Bahia havia de se prostituir tres vezes ao systema dos conchavo~ -

pessoaes. . 
O honrado Presidente da Republica devia ter rej eit:do á porta t.l:1 

rua triplice indignidade, como triplicimente indigna de lhe pass:n 
pelas honestas mãos. 

Mas não a rejeitou. D eu-lhe entrada. Admittiu-a. Adntittiu-a, pan 
a "suggerir", ao Dr. Pedro Lago, na ultima conferencia, a que o cha
mára. Admittiu-a, para, nesse ensejo, mandal-a por aquelle Deputa l.> 
"suggerir" a nós, com encargo de resposta immcdiata, que no mesm• · 
ponto lhe demos. Admittiu-a, emfim, para, não sendo conseiJ.siente essa 
:·esposta, se decretar, como se decretou, logo após, a intervenção armada .. 

Haveria alguem neste mundo, alguem de mediano senso, sizo ou 
~ericdade, que désse honras de "accôrdo" ~quillo '? 

Tres liberalidades, com esse negocio, iria dar de barato a Bahia <Hl 

situacionismo, que lhe tem arrastado o credito até ás casas de prego ' 
ás baiucas de ciganos. 

"Da'Va-lhe o reconhecimento" do chefe "não eleito " . "Dava" , de 
novo, ao mesmo chefe, o "Governo do Estado", na p essoa do testa·de
ferro que lhe acceitava por governador. Em terceiro logar, "dava· ·. 
ainda, ao dito chefe, por cumulo ge mimos, a "senatoria federal". 

E que recebia a troco disso a Bahia'? Embolsaria, ao menos, algt.:n·J 
cousa, na baldroca '? Cousa nenhuma. Punha-lhe tres vezes a barato a 
honra, e tres vezes a rendiam a entregai-a, aos seus oppressores, d 
g raça, pelos bellos olhos delles. Na da mais. 

Render as armas. Estender o pescoço ao jugo. Capitular á di scriç:ío 
do inimigo. Abdicar da sua defesa. Eis a bella transacção. 

Tal o derradeiro "accôrdo", com que nos deslumbraram a nós, 
quando já com o gume da intervenção á garganta. 

Evidentemente, nenhum de nós tinha poderes, para negocta r, co;n ,; 
convenio eouitativo, ou permuta decente, essa grosseira zombaria, es';a 

. -. 
amarga tn)uría. 

Mil vezes antes nesse caso, todas as intervenções, com todos os 
exercitas desta Republica exemplar, desta federação inimitavel. Poqu ~: 
afinal, se o regimen ha-dc ser o do ajoujo ou canga, vá logo elle, assim 
mesmo, por conta dos que o estabelecem, com a SUil responsabilidade a 
descoberto, sem o escarneo, ainda por cima, de f.e f ::ner que solicite r~'\ 
o co!lsent!meJlto dos subjugados. 
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Já se vê que, aqui, não necessita vamos de apurados escrupuio•;, 
gra:1des brios, ou muito lume no olho, para enjeitar a tentação. Bastav:>. 
um dedo, sequer, de senso commum, com algum respeito a nós mesmos, 
a nossa terra e ao publico. 

O que admira, é que em gente séria possa haver coragem de sub-
metter a gente séria idéas taes. · 

Se houver ahi homem de alguma consciencia e juizo no seu log·u, 
que nisto :ws negue razão, que não veja no modo como procedemos o 
rigoroso desempenho de obrigações evidentes; se tal laudo fôr possivri 
num arbitramento de homens bons, então iremos tambem levar á feira o 
JUIZO e consc1encia, que suppomos ter. 

Mas tal não recearíamos. 
Ahi estão os factos 
Assim acaba, com a intervent;ão de 23 de Fevereiro, a histeria do,; 

"accôrdos", que até alli se nos insinuaram. 

Da intervenção para cá entraria a busca do accôrdo no seu terceiro o terc9iro pe·riodo 

período. · 
Com elle não descahiu das suas boas intençõeo o honrado PresideE':e 

da Republica. Ellas continuam, queremos crd-o. Mas nunca mais pas-
saram de intenções as propostas. · ' 

RuY BARBOSA. 

( D'O Imparcial, de 19 de Maio de 1920) . 



X 

A FLOR DOS PRECEDENTES 
• 

Metto Grosso em N este paiz de escassa memoria não sabemos se ainda haverá quem 
1889 a tenha do que, ha vinte e um annos, succedia no inolvidavel caso de 

Matto Grosso, que, em 1899, incommodou o Governo Campos Salles, 
sendo então Ministro DA JusTIÇA E INTERIOR o Dr. Epitacio Pessoa. 

Como não nos cabe opinar entre as duas facções, que, a esse tempo, 
decertavam naquelle Estado, senão apenas rememorar com brevidade 
os acontecimentos, que se desenvolveram nesse incidente da chronica 
republicana, não nos incumbiremos da narrativa. Deixal-a-emos aos ora
dores de um e outro lado, que pendenciaram no debate, quando o epi
sodio veio á baib no Senado e na Camara dos Deputados, em Maio e 
Julho do anno apontado. 

Quem primeiro o trouxe ao proscenio do Congresso N aciona!, bi 
um Senador Niattogrossense, até hoje representante da sua terra na
quella casa, fundamentando, aos 25 de JI/Iaio, acerca da especie, um 
1equerimento de que aliás desistiu, seis dias mais tarde, vendo que o 
Senado, em grande maioria, lhe era hostil. 

Esse membro do Senado brasilei ro, no discurso com que abriu o 
debate, depois de commemorar os prodromos do movimento, que acabára 
pfla mudança violenta do Governo, traçára, nos períodos que vamos 
transcrever, os acontecimentos, que o caso levara ao seu auge. 

Eis as palavras do orador: 
"Dcmittido o Sr. Senador Ponce, o que parecia ser a deixa par:\ 

a dissidencia de Matto Grosso, a revolução se preparou, os dissidentes, 
os adversarios do Governo ele minha terra se reuniram em numero de 
cerca de tres mil, sob as o.rdens de um moço. . . o Sr. Antonio Paes 
de Barros, E SITIARAM A CIDADE DE CuYABÁ. 

"DURANTE O SITIO E ANTES DO SITIO, O PRESIDENTE DO EsTADO FEZ 

AS RECLAMAÇÕES, QUE LHE CUMPRIAM, DE ACCÔRDO COM A CoNSTITUI· 
cÃo, AO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA. S. Ex., PORÉM, ENTENDEU, E 
~INDA ENTENDE, como têm proclamado os jornaes, que mais de perto o 
apoiam, QUE NÃO DEVIA INTEIWIR, SENDO S. Ex. O UNICO JUIZ DESTA 
H-<'l:E RVEN Ç.ÍÍ.O. 

/ 
' 
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;i De maneira que a revolução se organisou, a perturbação da or
dem 110 meu Estado se deu, OS REVOLTOSOS SITIARAM A CAPITAL, A BOM· 
llARDEARAM, .11 ASSE:t-n>Lf:A Ficou COAGIDA, o PRESIDENTE DO EsTADo FI
cou SEM GARANTIAS; MAS A INTERVENÇÃO FEDERAL NÃO SE FEZ. 

"NÃo SEI QUAL SERA A oêcAsiÃo AZADA, PARA A gu,,L o Src PRE
SIDENTE DA REPUBLICA GUARDAVA A DELIBERAÇÃO DO SEU JUIZO, NO 
,)ENTIDO DE INTERVIR EM SITUACÕES ANGUSTIOSAS COMO ESTA. 

"DEU·SE O CERCO, A ASSEM~LÉA DO MEU ESTADO RECLAMOU A IN· 
TERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, PARA QUE PUDESSE CESSAR 
A COACÇÃO, EM ~2UE SE ACHAVA; E NÃO A OBTEVE. 

"0 SEU BENEMERITO PRESIDENTE RESISTIU, DE ARMAS NA MÃO, 
J,MQUANTO PÔDE, ESPERANDO EM VÃO PEL O AUXILIO DO GoVERNO FE· 
D.ERAL, QUE RECOMMENDAVA NEUTRALIDADE AO CoMMAN!,iANTE DO DIS
TJUCTO, quando, parece-me, o seu dever era assegurar a liberdade do 
Poder Legislativo do meu Estado, que se achava coacto no exercício do 
seu mandato. 

".:\ias O que é certo, é que OS REVOLTOSOS CHEGARAM ATÉ A FORÇA, 
Á COACÇÃO DE OBRIGAR OS MEMBROS DA AsSEMBLÉA DO MEU EsTADO A 
ASSIGNAREM UM PARECER ANNULLANDO AS ELEIÇÕES, QUE ERAM O MO
TIVO DA REVOLUÇÃO. 

• • • • • • • • • • o • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o ~ • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' 'A assembléa do meu Estado, como todo o Senado sabe, la v r ou um 
parecer, cujas premissas são completamente em contraste da sua con
clusão. 

"Reconhecem a l egitim idade da eleição, reconhecem que o pleito 
correu com toda a reg ularidade, que n enhum protesto h ouve da parte 
dos eleitores, que as mesas ÍU!1.ccionaram de modo regular, setTt que 
pudesse hav-er reclamação de quem quer que fosse; mas a Assembléa 
via-se na contingencia de la v r ar esse p~_recer, em desaccôrdo com a 
verdade elei toral." ("Docum. P:.nlamentares. Intervenção nos Esta
dos", III vol., pag. 379) . 

Respondendo, quatro dias depois , ao Conselheiro RoJ rigucs Alves, 
que acabava dé advogar a causa -do Governo, disse, ainda, o autor do 
requerimento, corrigindo os erros de facto, em que 'O seu illustre pre
opinante cahira: 

"S. Ex., em seu discurso, disse que a revolução actual, a de 10 
de Abril ultirno, em :Matto Grosso, não tinha o pensamento de depôr 
o~ poderes constituídos do Estado. Entretanto, OUTRO NÃO ERA o IN· 
TUITO DA REVOLUÇÃO. . . A REVOLUÇÃO NÃO TINHA OUTRO INTUITO, E 
CONSEGUIU OS SEUS DESEJOS . . . ALCANÇANDO A J\.NNULLAÇÃO DA ELEI· 
CÃO, DEPOIS DE UMA LUTA CRUENTA DE SETE DIAS ... 
· "Só a força poderia conseguir que uma assembléa, composta, em 
r.ua quasi totalid~tde, de membros do mesmo partido que havia conse
guido :t eleição de um Presidente seu correlig ionario, ANNuU,ASSf. AS 
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ELEIÇÕES, QUE T I NHAM CORRIDO ÇOM A MAIOR REGULARIDADE, COMO 

CONFESSA O NoBRE SENADOR POR S. PAULO, E TODO o MUNDO O RE· 

CONHECE. " (JB., 397-398). 
Depois desse, outro Senador pelo mesmo Estado, o Sr . Aquil ino 

do Amaral, no discurso com que se desped ia áquella casa, corroborava 

com o seu testemunho a exacção do que acabava de relatar, em d u as 

sessões, o seu conterraneo e collega. 

Dizia elle: 

"ARMARAM- SE, INVADIRAM A CAPITAL, SITIARAM A ASSEMBLÉA, e 

não hes itaram em derramar o sangue de seus patrícios, para que, COACTJ., 

essa corporação NÃO FIZESSE A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO, ou, antes, PARA 

OUE ESTA FOSSE ANNULLADA. 

~ "QUE FEZ o GOVERNO FEDERAL, NO SENTIDO DE Ni\O CONTlNUAR, 

NO MEU ESTADO, A PERTURBAÇÃO DA ORDEM PUBLICA, DE SER GARAN

TIDO UM DOS SEUS PODERES CONTRA O ATTENTADO INSDLITO NO EXERCICIO 

DAS SUAS FUNCÇÕES '? 
"Os telegrammas lidos perante o Senado deixam clara:, evidente a 

attitu.de do Sr. Presidente da Republica, em face dos acontecimentos 

que enl utaram a minha terra. 

"Antes, porém, perguntarei, houve, ou não houve A PERTU!tBAÇÃO 

DA ORDEM . PUBLICA EM l\fATTO GROSSO'? F.esultado, OU não, de uma 

luta política, foi, OU não, IMPEDIDA A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO PRESI

DENTE DO ESTADO, PELOS REVOLt;' CIONARIOS ARMADOS~ 
"Foi, OU não, DESACATADO UM DOS PODERES DO EsTADO '? 

"Elle foi, OU não, COAGIDO A NÃO EXERCITAR AS FUNCÇÕES, QUE I.HE 

C'ABIAM segundo as leis estaduaes E ANNULLADA A ELEIÇÃO CONTRA A 

VONTADE DA MAIORIA DOS REPRESENTANTES DO ESTADO'? 

"CREIO QUE NINGUEM TERÁ A CORAGEM DE RESPONDER PELA NE· 
GATIVA. 

. ................. . .. . ... .. . . . . . .. .. . ... .. . . .. . 
"Na data de 6 ele Abril constava, nesta Capital A PERTURBAÇÃO 

DA ORDEM PUBLICA; de tál sorte QUE A AssEMBLÉA SE -\.·Iu OBRIGADA 

A LEVANTAR BARRICADAS E TRI NCHEIRAS, NAS PROXIMIDADES DO EDIFICIO, 

EM QUE FUNCCIONAVA, PARA EVITAR O ASSALTO Á MESMA, ASSALTO DE 

QUE FÔRA AMEAÇADA PELO CHEFE DOS PAISANOS ARMADOS. um tal Paes 
de Barros. · 

"APERTANDO-SE O SITIO, A ASS EMBLÉA RECLA.MOU A INTERVE NÇÃO 
r>o G ovERNo FEDERAL . . . · 

••••••••••• o •••••• • ••••• • ••••• • ••• • • •• 

"De um. dos telegrammas lidos pelo Sr. Senador por S. Paulo 

(o Sr · Rodngue.s Alves) "consta, ou, antes, está provado que o PRE

SIDENTE DA REPUBLICA TELEGRAPHOU AO COM:viANDA~TE DO DrSTRICTO, 

ORDENANDO·I.I·IE QUE GUARDASSE COMPLET.~ Nl\UTr""-LIDADE NA LJTTA DO~ 
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PARTIDOS, e por todos os telegrammas ficou manifesto que o GovE:RNO 
DA UNIÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE HAVIA UMA ASSE:MBLÉA ESTA· 
DUAL SITIADA EM ~1!ATTO GROSSO E UM PRESIDENTE SEM RECURSOS 
PARA .MANTER_ A ORDEM PUBLICA E O LIVRE EXERCICIO DOS PODERES CON· 
STITUIDOS. 

"Do telegramma de S verifica-se mais que, já ·nessa data, PROVI
eENCIAS HAVIAM smo RECLAMADAS PELO GovERNO DO EsTADO Ao Go
VERNo FEDERAL. 

"Estes dois factos são incontes taveis e inilludiveis. 
"Pois bem; que fez o Sr. Presidente da Republica '? 
' ·MANDOU AO COMMA ' DANTE _MILITAR QUE NÃO INTERVIESSE na 

lUta dos partidos, QUE SE CONSERVASSE NEUTRO, quando é certo que O 
que se dava em lvlatto Grosso, se era a consequencia dessa luta, de 6 a 
18 de Abril, não era mai s de interes-ses partidarios que se tratava, MAS 
SIM DE UM ATTENTADO, POR PARTE DE POPULARES ARMADOS, CONTRA 
:I M PODER LEGITIMO, COACTO NO DES EMPENHO DE SUAS ATTRIBU IÇÕES, 
SITIADO, PARA SER FORÇADO A ANNULLAR O VOTO POPULAR ... " ( Jbid. , 
pags. 408-409) . 

Insiste ainda o qrador: 
"A FÓRMA REPUBLICANA FOI ATACADA em i\'latto GrvSSO, A ORDEM 

PUBLICA 1'0! PERTURBADA, O PRESIDENTE DO EsTADO E A ASSEMBLÉA 
REQUISITARAM PROVIDENCIAS, E o SR. DR. CAMPOS SALLES, POR TRAZ 
DA SUA DOUTRINA, QUE FEZ'?.. . J\1ANDOU QUE O COI'viMANDANTE do 
Districto cruzasse os- braços, GUARDASSE NEU~RALIDADE, dando logar a 
que os excessos dos p erturbadores da ordem fossem até a-o derrama· 
mento do sangue dos meus conterraneos ! Consentiu que· A AssEMBLÉA 
'FOSSE OBRIGADA, SOB 1\MEAÇA DE MORTE, A ANNULLAR O VOTO POPU· 
I.AR ! 

"E' preciso que o Senado, assim como todo o paiz, saiba que, no 
dia 17, A VIOLENCIA CONTRA A AsSEMBLÉA ESTAVA CONSUMMADA. 

Ella, de punhal ao peito, já se havia sujeitado a annullar a elei
ção, para fazer cessar o estado afflictivo, em que se achava a Capital, 
evitar mais derramamento de sangue, e restituir á tranqo:. illida de a fa· 
milia cuyabana. 

"Depois de levar a cffeito o seu intento e de p acificado o Estado, 
foi que o Sr. Ministro da F azenda consentiu que o Sr. Presidente da 
Republica interviesse a bem da ordem." (Ib., pgs. 410-411). 

Eis ahi os factos. 
Allegava por fundamento a in-surreição de 1889 em Matto G rosso. 

irregn.laridadcs no processo eleitoral . Mas o certo é que de taes irre~ 
gula r~dades se n~o queixara a ·opposição, quando correu o pleito. Só 
as vem a _denunwu, quando se reunia. para a verificação de poderes, 
;1 assemplea apuradora , 



520.- / 

A impugnação levantada não se começou a fazer, como :'la Bahia, 
·no terreno das leis, para, baldado o appello a ·esta,s, ser, entao, levada 
ao campo da guerra. Fez-se, logo de começo, com as armas na mão, 
depois de concluído o pleito, quando apenas se tratava de lhe apurar o 
resultado, que na occasião natural não se d isputára. 

E' o que mostrava o Senador Aquilino do Amaral, occupando-se 
com a eleição, que servira de pretexto ao movimento. 

"Se ella não tivesse sido feita com lisura", observa v a elle, "os 
adversarios do Sr. G eneroso P on ce TERIAM OFFERECIDO OS SEUS PRO· 
'i'ESTOS CONTRA A SUA VALIDADE; e mesmo na occasião CO pleito seria 
mais cabida a reacção contra o processo eleitoral do ql'.C na occasião, 
em que a eleição devia e ia ser apurada pela assembléa estadual. 

"CONTRA A ELEIÇÃO do Sr. João Felix NENHUMA RECLAMAÇÃOO FOI 
FEITA pelos dissidentes, PERANTE AS MEZAS ELEITURAES, OU NA IM· 
PRENSA. (lb., pag . 403). 

Ali, a reacção era abertamente partidaria. A lucta se renhia de 
facção a facção. Nada havia, que lhe désse feições de um movimento 
geral no Estado. Era em torno da capital e na capital que se travava 
a lide; e os capitães da multidão armada, que, depois de :3Ssediar a me
tropole do Estado, cercou, na casa de suas deliberações, a Assembléa 
apÜradora, e, depois de bombardear a cidade, obrigou aquella Assembléa 
a entrincheirar-se, para resistir ao fogo do assalto, - os chefes, em 
summa, daquelle movimento e daquella accommettida, eram, em pes
<:Ôa, os PROPRIOS CANDIDATOS, que, vencidos ou dados por vencidos na 
eleição, a reivindicavam, de armas nas mãos, PARA SI MESMOS. 

E' o que o Sr. Luiz Adolpho accentuava, pouco depois, em Agosto, 
na Camara dos Deputados, quando, por iniciativa delle, o caso , de Matto 
Grosso ali foi ter. · 

"Sabem todos", notava o digno representante daquelle Estado: 
"sabem todos que o que se impoz á Assembléa de Matt~ Grosso, foi a 
;,nnullação de uma eleição . Quaes foram os que impuzeram a annulla
ção da eleição'? FoRAM os 'DERROTADOs na eleição de 1.0 de Marco, QUE 
C . .<\.P!'7ANEANDO ~RUPOS ARMADos, tendo sitiado a cidade de Cuyabá, 
clepo1s de sete d1as de uma lucta sanguinolenta, arrancaram a uma as
sembléa COacta, COM A CUMPLICIDADE DAS FORÇAS FEDERAES, a annulla
<;ão da eleição. 

"Os AUTORES DESTA INSURREIÇÃO, OS QUE A ENCABEÇARAM, FORAM, 
JUSTAMENTE, OS CANDIDATOS DERROTADOS NA ELEICÃO DE .!.o DE MARCO. 

"O Comm;~.ndante do Districto não citou um dos chefes da revolta. 
o, Dr. MetteJo, QUE TINHA SIDO O CANDIDATO DERROTADO, O GENERAL EM 
CHEFE DAS FoRçAs, o QUE DIRIGIA AS oPERAÇÕES MILITARES, Ell.A o Co-
r.oNj':L f'AE!> DE B/,RRos, 1.0 VTCE-PI( ESID!';NTE. . 
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"E~I, PORTA!\TO OS CANDIDATOS DERROTADOS OS QUL SE 1!\SURGI
!:A~, para conseguir pelas armas o que não puderam obter nas urnas··· 

c Eu disse que OS CHEFES DA REVOLUÇ-~0 ARi11ADA EMM OS CA.-Dl
llATOS, QUE TL HA!\Ir SIDo DERROTADOS: o Coronel /&1tonio Paes de 
Barros figura, nos documentos, tratando com o General Camara, ccn_:w 
Chefe para Chefe ; o Dr . Metello é quem entra em confabula~ao 
com o mesmo Genera l, falla ndo em nome da facção, a que pertencia · 

....... . .. .. ............. . .... .. . .. 
"Portanto, ERA)i OS CANDIDATOS DERROT~DOS, AgUELLES QUE T!

"'HAM INTERE SSE IMMEDIATO !\A AN 'ULLAÇÃO D.\ ELEIÇÃO, que AÇULA
VAM AS FORÇAS ARMADAS CO!\TM A AssEMBLÉA . .. " (Tbid. : paginas 
4S4-4SS) . 

Dahi pasas o orador a ·'demonstrar que esse a aqur se deu CO.\{ 
,; CUMPLICIDADE DA FoRcA FEDER.~L. 

Chegando a Cuyabá ·no dia 1 O, logo ao outro dia a~surniu o exer
ticio das sua·s funcções o Commandante do Districto ~Iilitar . Recebi
das, porém, as terminantes ordens, que lhe expediu o Gove rno Fedem!. 
de MANTER ABSOLUTA .'EUTRALIDADI: ENTRE CIS BELLIGER.~. TES", "es
eve cinco dias assistindo aos factc5 mais deploraveis, que vêm relata

dos no seu officio" . . Ias, continúa o Deputado ~1a:togrossense, "EM-
OUAXTo A .\SSEMBi.ÉA NÃO Al\ .. ULLOU, KO DL\ 17, A ELEIC.~o", aqueiJa 
autoridade militar "não mandou dispersar as forcas, que sitiavam a 
cidadr; isto é. a AE~embléa estev~ co:tcta, até o dia em que resolveu 
Jnnul!:lr :t eleição. ilOr imposicão do Governo Federal." 

Apenas adoptada essa resolucão, a assembl éa a communica ao Com
mandante do Districto, e elle, officiando <!O P rc idente da Repub1ica, 
a~s im se exprime : 

" LoGo Q E RECEBI ESSA Co.MMU:-<ICAÇÃO DA ASSEMBLF.~, dei por ter
minado O nngo cnnflicto, e PROVIDENCIEI PARA QUF. .\S FORÇ.'.S, TA TO 
DE 'lFFE.'SIVA CO. IO DE DEFENS!YA SE RETIRASSE;\! DO TH EATRO DA 
ACÇÃO: O QUE , E REALIZOU, DA Pt.RTE DOS REVOLUC!ONARIOS, DENTRO 
DE POUCAS HORAS." (Ibid., pg. 455) . 

H a, porém, um:~ circumst;mci:l. oue além dr todas ~ssas, pinta de 
um só traço a attitude não sómente de indifferenca mas de CONNIVEN
CTA clara do elemento federal naquelles acontecimentos; o uso, entre 
ns insurrectos, do armamento adaptado no Exercito e o emDrego de 
canhões, com oue se realizou o bombardeio. uo revol .osos": dizia o 

cnador quili~o do Amar;d. estavam "arm:tdos a Combl?.in, E DTSF -
NHAM DE ARTI!.HARIA . " (lbid., pg. 406). 

Os depoimen.to~, que acabamos de cita r, estão dando a contemplar. 
nas sua caractensticas, :1 celebre c revolução de Matto Grosso" . 

O que ali se debuxa. não é um movimento POPULAR, Jl'Jas um:1. rixa Analyse dos factos 
Fntrf duas parcialidades. uma das quae~ nccnpan 0 Gn,·~rnn dn Es- 1\ req uisição 
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tado, e a outra desfructava, no Governo Federal, o valimento do i\1i
nistro da Fazenda. Os que, de parte a parte, se defrontam na lucta, 
Eão os proprios caudilhos das duas facções interessadas. 

O ataque não se origina em uma explosão do sentimento publico. 
E' uma evolução dos adversarios do governo local; e tem por generaes 
os proprios candidatos, que, dados como vencidos por clle, se dão a 
s.1 mesmos como vencedores. 

A eleição de Presidente do Estado, sobre a qual versa a contenda, 
processou-se até ao cabo sem reclamações ou protestos. Nem pelo:; 
jornaes, nem pelos tribunaes, lhe assacou a opposição l'icios, omissões 
t' nullidades. E' quando se avisinha o termo apurativo, commettido ali, 
como nos demais Estados, á assembléa estadual, que se :werba de bas
tardo o escrutínio e se pretende seja invalidado . 

:Mas a assembléa está com o Governo, e lhe pertence. Evidente
mente, logo, só por mal lhe lograrão arrancar um voto, que o derro
taria. 

A opposição, com tudo, não recúa. i\1elhor aquinhoada, ao que 
parece, em adeptos, influencias, homens de acção, ou, pelo menos, em · 
hons padrinhos no Rio de Janeiro, re solve marchar contra a Capital, e 
arrebatar á Camara :tpuradora o acto, que só muito a mai de seu grado, 
só a pura violencia lhe conseguiram extorquir. 

Dahi os successos. que vimos historiar, na~ dmts c;~sa~ do Con
gresso Nacional, por tres representantes do E stado. 

Declarando-se em franca revolução contra o Governo., os seus m
imigos, á testa de tres mil homens armados, transpõem a distancia 
que os separa da metropole do Estado. 

Decididos á guerra aberta, não ha operação de guerra a que não 
recorram. 

Assediam a capital . 
Ao sitio se segue o bombardeio. 
Ao bombardeio a invasão. 
Tomada a cidade, resta senhorearem a Assembléa que abre trin

cheiras, e emprehende a resistencia. 
J\1as está claro que não podia se r longa . A supe rioridade immensa 

dos sitiante~, liqnid;t rapidamente o caso, não sem sangue e mortes . 
.T á está vencida, assim, a Camar:t apuradora . Mas o que della 

querem os vencedores, é a: fulmina ção da politica dos seus proprios 
::~migos, a invalidacão do pleito eleitor~.l, a mud:mça da situação, a 
deposição virtual senão real do Governo. 

Tudo isso alcancam, e tão de tumulto, com tamanho luxo de vio
lencia. que o mesmo já l avrado parecer, onde aquella Assembléa vindica 
ol legitimi(lade perfeita da eleição, a sua regularidade c a h~ 1. conclue I l'< 

T!SC'EM, como ~ monstro horaci:mo, opinat;·do-lhe pe l:t rq1l]id~<oe. 



-523 

Nada mais facil. Tinha o Governo Estadual que T':quisitar a in· 

t-e rvenção. 
Requisita a intervenção, tambem por sua parte, a Camara atacada, 

.:ercada, espingardeada, em imminente risco de vida para os seus mem

bros. 
Invoca-se o artigo 6.0 , n. 2.0 ; invoca-se o artigo 6.•, n. 3.•, da 

Constituição. 
Como se a vem o Governo Federal'? 
Como delibera o Chefe da Nação'? 
Como se porta o Ministro do Interior, isto é, o D r. Epitacio Pes-

sôa '? 
Acódem, porventura, á dupla requisicão, á requisição do Presidente 

do Estado e á da Legislatura do Estado'? 
Nada mais facil. Tinha o Governo em Cuyabá forças bastantes 

para conter a revolta. Tão bastantes que, sem se augmentarcm, bas
taram. dahi a dias, para ordenar e conseguir a dispen ão immediata 
elos rebeldes . 

Não é isso, oorém, o que fez. 
E' o contrario. 

ORDENA AO ~ovo COMMA N DANTE DO DxsTRICTO MILITAR, alli che
gado a ponto, que se abstenha, qu e não soccorra, que GUARDE NEUTRA

; TDADE. 

Neutralidade, pois, se guarda, rigorosamente, por se~c dias succes
sivos, durante os quaes as forças do Exercito, Nacional e o General , 
que as commanda, assistem impassíveis, á consnmmação do progr;tmma 
revoluciona rio. 

Dest'arte, aos olhos da União, do Presidente d:t Republica, do Mi
nistro do Interior, ali presentes na tropa de linha e no seu Comman 
dante, se ult'ma a abdicação da Assembléa, se muda a s~tuação politica 
do Estado, se executa a deposição do seu Governo, cahindo, assim, em 
:tcephalia, em abandono, por derradeiro, a administração daquelle E s
tado, que, á mingua de melh0r remendo, teve cle ir parar nas mãos de 
um supplente dos vereadores da cidade . 

Feito isso, abrem-se as porta s do Congresso Nacional á discussão 
do assumpto . D e lado a lado, ali, tudo se envida pelo mais amplo 
exame da questão. Surgem pareceres, substitutivos, requerimentos. Acó
dem á tribuna os Amphilophios, os Galeões Çarvalhaes, os Xavieres 
da Silveira, os Enéas Martins, os Franciscos Tolentinos, os P ires Fer
reiras, os Ramiros Barcellos, os Rodrigues Alves e os Pinheiros ~fa
chados. 

Mas como acaba a renhida controversia 1 

A nquisi91o 

E' htlllferlda 

A comedia do C<ln
gresao Nacional 
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Acaba pela victoria do Governo. Todas as tentativas de reacção 
contra ellc recuam, ou cahem. A Cama r:{ dos Deputad0s acolhe com 
bravos, palma·s no recinto e cumprimentos geraes o substitutivo Enéas 
:Martins, onde S<: proclama que "NÃO SAHIU DOS MOLDES CONST!TUCIO
NAES A Acç.4.o Do GoVERKo" . (Ib., pg . 470.) E, no Senado, o repre
sentante de IVIatto Grosso, que encetara a materia, acaba, retirando, 
por que não cahisse, como cahiria, se o puzesscm a votos, o seu reque
rimento de informações. (Ib., pg . 424). 

Qual veio a ser, pois, a doutrina victoriosa '? Qual a . these, em 
volta da qual girou a defesa do Governo Campos Salles '? Qual a 
noção constitucional, em gne ella assenta v a, e que os vraculos parla
ment:ues da época embandeiravam como indiscutível'? 

Vamos ou vil-a da bocca mais insuspeita em relação a nós. Vamos 
onvil-a do Chefe Republi ca'llo, a que a terra e a escola do Sr. Simões 
Lopes acabaram, dando o bastão da política nacional. 

E' o Sr. Pinheiro ]\•[achado quem proclama alto e b,1m som que a 
interpretação hoje dada pelo Sr. Epitacio Pessoa ao artigo 6.0

, n. 3.0
, 

da Constituição contraria a . existencia da União e a autonomia dos 
Estados. 

Rebatia elle o Senador Aquilino do Amaral, pronunciando-se con
~ra esse seu collega nestes categoricos termos: 

"S. Ex. sabe que ao Poder Executivo é que cabe, cor
relatamente, a responsabilidade pelos desmandos, pelos des
vios, que se praticam na intervenção. 

"COMO É ÇUE ESSE PODER, ÇUE É PASSIVEL DE PENALI
DADE, NÃO TEM O DIREITO DE EXAMINAR SE TEM CABIMENTO 
A INTERVENÇÃO, QUANDO É ELLA SOLICITADA FOR PARTE DO 
GovERNo EsTADUAL'? · 

"DESTE MODO SERIA TORNAR-SE O PoDER EXECUTIVO IN
STRUMENTO DAS OPINIÕES MAIS DISPARATADAS. 

"E É ASSIM QUE S. Ex. ZELA PELA FEDERAÇ,\0, PELA AU· 
ToNOMIA Dos EsTADos, e principalmente da su:t terra'? 

"A CONSEQUENCIA TIRADA DA OPINIÃO DE S. Ex. VAE ATÉ 
A LEI DO ARROXO E DA PREPOTENCIA POR PARTS DO GoVERNO 
EsTADUAL'?" 

E, dito isto, concluia como quem aàensasse toda a substancia do 
~eu argumentar num golpe irresistivel : 

\ ··.?:-~.t~~·-· 

"Supponha o Senado O ~<GoVERNO ATACADO POR UMA 
OPPOSICÃO VIOLENTA. NUMEROSA, FORTE, QUE CONSTITUA, ll.EAJ.· 
MRN'l'f:, ,1 MATOR!.~ . no EsTADO. No DI~ EM QUI'. !:STE Go· 
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VERNO SE VIR PROXIMO A SER APEADO DO PODER PELA l'"ORÇÁ 
DE SEUS ADVERSARIOS, ELLE TEM O RECURSO, PELA THEORIA DO 
NOBRE SENADOR, DE PEDIR A INTERVENÇÃO, ''ÇJU E EE~'iAGARA 
PEI.A BAIONETA A MAIORIA''. (lbid., ~Jg. 414) . 

A . theoria do Senador Aquilino do Amaral, a que o Sr. Pinheiro 
Ivlachado se oppunha, era a theoria actual" do Presidente E:tútacio, a 
em que o .Ministro rio-grandense, o Sr . Simão Lopes, acaba de o apoiar : 
a theoria de que, ante o artigo 6.0 , n. 3.0 , da Constituição, requisitada 
a intervenção pelo Governo de um . Estado, o Governo F~-:~:-al não a 
póde negar . 

Esse representante de .Matto Grosso, com effeito, depois de su ~
tentar, que no caso do artigo 6.0 n. 2.0 , "não é licito ao Presidente da 
Republica deixar de intervir, com requi sição ou sem reqLlÍsição dos go
vernos dos Estados'', argumentava: 

"Esta obrigação, com a qual náo pócle transigir, impõe-se ainda 
mais ao Governo da União No cAso vo N. 3''. PERTURBADA 
A ORDEM, que é um facto, E FEITA A REQUISIÇÃO DA INTEI<.VENÇÃO PELO 
PRESIDENTE ou GovERNADOR, unico que póde informar s0bre a verdade 
do facto, que deve ser reprimido, TEM o GovERNo DA UNrÃo, NÃo A 

FACULDADE DE JUI.GAR DA OPPORTUNIDADE DA SUA INTERVENÇÃO, MAS 
o DEVER INDECLINAVEL DE EMPREGAR OS MEIOS NECESSAR!OS 1~ MAN"U· 
TENÇÃO DA ORDEM PUBLICA." (lb., pg. 410). 

Era a doutr·ina da intervenção obrigatoria e da virtude coercitiva 
ela requisição. A ella contrapu:1.ha o Sr. Pinheiro Machado a de que :.t 

requisição não impõe: SOLICITA, e o Governo Federal não obedece: 
julga, pesa, e delibera. 

Essa doutrina de que o Poder Executivo "não tem o úlireito ele 
examinar se tem cabimento a intervenção, quando solicitada pelo Go·· 
verno Estadual", - essa doutrina, entende o Senador rio-grandense, o 
Sr. Pinheiro lVIachado, convrrteria o Poder Executivo "em instrumento 
dos maiores disparates". Essa doutrina, entende elle, só a podem abra
çar os que não estremecem "pela J'ederação e pela autonomia dos Es
tados''. Essa doutrina tem "por consequcncia" armar as governadores 
com "a lei do arroxo''. 

J\1as não lhe bastando condemnal -a em termos tão ;·adicaes, o Se
nador pelo Rio Grande do Sul quer lhe demonstrar, com a eloquencia 
de um caso concreto, a enormidade. E que caso é esse, cuja expressão 
pinturesca lhe parece mais adequada a evidenciar a extravagancia da 
theoria com que argumentam os apologistas do acto do Presidente actual. 
contr8. a Bahia'? 

Precisamente o caso actual da Bahia. 
Não se diria, realmente, estal-o desenhando o Sr. Pinheiro Ma

chado com a cachimania de um artista, que ~eproduz em outra tela~ 
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Vejam. 
'·L' um Governo .Estadual, que tem contra :;i ''UMA vl'1'osrçAo NU

MEROSA E FORTE". Essa opposição ''CONSTITUE" , realmente A MAIORIA 
oo EsTADo". Um dia "ESSE GoVERNo SE vÊ PROXIMo A SER APEADO 
DO PODER PELA FORÇA DOS SEUS ADVERSARIOS". Que "recurso" lhe de
para a theoria do Senador Aquilino do Amaral, combatid;t pelo Senador 
P inheiw .Machado~ "O recurso", diz este, '' DE PEDIR A INTERVENÇÃO, 
COM QUE ESMAGARA PELAS BAIONETAS A MAIORIA''. 

;.\ chava o Senador rio-grandense que uma opinião, capaz de taes 
conseguencias repugna ás normas cardeaes elo nosso regimen. 

O Sr. Epitacio Pes
a.õa 

Era .á sombra dessa theoria que buscava asylo contra as acerbas 
censuras dos seus antagonista~ a presidencia, em cujo gabinete exercia 
as funcções de Ministro do Interior o Sr. Epitacio J'essôa. 

' , .. , ,~ ·: · 

Responder-nos-iam, talvez, que neste regimen, é sobr<' o Presidente 
que cáe toda a responsabilidade. Os ministros, rnéros secretarias, obram 
como se lhes manda. · 

~\'l as essa norma, política, ou legal, nem sequer legal, ou politica
mente, é absoluta. 

Quando mesmo, porém, se considerasse como absoluta nas relações 
politicas, ou legaes, ainda assim o homem, que se encarrega de uma 
pasta ministerial, não deixa a consciencia á porta da secretaria, con
vertea do-se em boneco do patrão, a quem serve . 

Na da o obriga a ser Ministro, desde que as suas convicções colli
clam com as ordens ou os actos do Presidente. Embora politica ou le
galmente irresponsavel, intacta subsiste a sua responsabi!idade civica, 
a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade m0ral. 

Mas não. Nã-o é isso o que succedia com o Ministro do Interior 
no gabinete do Sr. Campos Salles. 

O Dr . Epitacio Pessôa tinha, sobre a especie, CONVICÇÃO IDENTICA 
.'~ DO SENADOR PINI-IEIRO MACHADO. O que este sustentava, em 1899, 
·n o Senado, já o sustentára aquelle, em 1894, na Camara elos Deputados. 

Com a competencia que já então lhe era conhecida nas letras juri
dicas e nos estudos constitucionaes, o cathedratico do Recife interpre
tava o artigo 6.0

, n. 3.", da Constituição por este modo: 

"SE o PRES!DEKTE DA R EPUBLICA FOSSE O:tlRIGADO A IN. 
TERVIR" nos negocios peculiares aos Estados, "sEMPRE QUE 
OS GOVERNADORES REQUISITASSEM () SEU AUXiLIO, TERIAMOS 
DE VER O PoDER EXECUTIVO, A CADA MOMENTO, ARRASTADO DE 
ATOAGEM APÓS OS CAPRICHOS DOS GOVERNADORES IMPOPULARES 
OU COVARDES, E O GoVERNO DA UNIÃO TORNAR•SE·IA UM MÉRO 
INSTRUMENTO DO GoVERNO LOCAL." 

(INTERVENÇ. Nos EsTADOS, vol. Il, pag. 146) . 



Aasim fallava o Deputado Epitacio Pessôa . 
Nesta sentença -de Papiniano, breve, clara, sem jaç<i, talhada em 

finas arestas como um diamante lapidado em Amsterdam, nessa gem
ma de sciencia, que o jurisconsulto ditava ao orador em 1894, está 
explicada a collaboração do .LVIinistro nos actos presidenciaes de 1899, 
Ainda em 1899, como em 1894, a convicção do illustrado j~<rista era 
a que, naquellas palavras adamantinamente luminosas c incisivas se 
acha crystalizada: a convicção de que o Presidente não é obrigado a 
intervir; toda vez que os governadores. lhe requisitem o auxilio; a con
vicção de que a doutrina opposta reduziria o Poder Executivo a um" 
barca sirgada á tôa pelo capricho ou cobardia dos governos estaduaes; 
a convicção de quÇ, com semelhante intelligencia do nosso direito con
stitucional, o Governo da União iria dar ,em méro instrumento dos go
vernos locaes. 

Já então, naturalmente, o douto Dr . Epitacio Pessôa havia de ter 
achado o fundo á ma teria. "Já então havia de conhecer ás mil mara
vilhas "os commentadores da Constituição, a jurisprudenria dos tribu
naes, os votos do Congresso, os precedentes da administração e as lições 
do direito comparado", de que, na sua carta de 25 de Fevereiro, nos dá 
o consenso como "uniforme" no rumo da sua opinião actual, mas cujo 
sentir, naquelle tempo, reputava tão contrario a esta, que nem se deu 
ao trabalho de acarretar autores, arestos e antecedencias, para esteiar 
o seu juizo: deixou-o. cahir dos labios como sentença oracular, em ma· 
teria onde não pudesse haver divergencia toleravel. 

Di r-nos-iam que tambem o autor destas linhas muda. 

1\Iuda, sim, graças a Deus, por essa benção, que es~e. lhe tem dadc 
até hoje, de não empedirnir, de não parar em mumia, de ~e não minera· 
lizar em fossil, de ir variando com o continuo variar do universo intei
ro. Muda, é verda-de, tem mudado, e continuará, louvado Deus, a mu· 
dar. Louvado Deus, repetimos; poi s, quando um dia cesse de mudar, é 
que terá morrido. Mudar é viver. Viver é mudar. Mudar, renascendo, 
reconstituindo-se, melhorando. Que o cadaver tambem muda. 

Mas, ao passo que o vivente muda em renovação e recomposição, 
muda o morto em decomposição e putrefacc;ão. Um muda para melhor. 
E' o progresso, a evolução, a vida. Muda o outro para peior. E', o re· 
gresso, a decadencia, a morte . 

Quer a natureza que se mude; e dá contentamento, merece louvo· 
res o mudar. Comtanto que seja para o bem, para a justiça, para a 
liberdade. Muitas mudanças têm passado pelo autor destas linhas; mas 

porque de muitos erros lhe tem Deus permittido que se emende. 
· Ainda não mudou, porém, para traz . . Ainda não mudou contra o 
mudar geral da humanidade. Ainda não mudou para o regresso, para 
a reacção, para o repudio elos grandes ideaes . 

V~~iaç~s dt opi· 
niiu 
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Não estranharíamos, portanto, que o Epitacio de 1894 e 1899 cvol
vesse, mudando, para o Epitacio de 1920, o que deploramos, é que, no 
variar, tão profundamente como variou, de então a esta parte, variasse 
em desaccôrd.o com o criterio, por onde se aferem as variações legitimas 
e approva v eis. 

A primeira condição destas consiste em que sejam desinteressadas. 
Em 1894, quando pronunciou o seu celebre discurso de 23 de Maio, 

de onde tomámos o extracto acima transcripto, estava o Dr. Epitacio 
.Pessôa em opposição ao Marechal Floriano Peixoto . Respondendo ao 
Rio Grande do Sul, cuja situação acabava de se dar a ouvir, na Ca
mara, pela bocca do Sr. Cassiano do Nascimento, a ~ua oração, de 
marcial vehemencia, foi um toque de c1arins contra a dictadura flo
rianista. Ahi, pois, nada havia que ganhar. Eram as convicções, que 
lhe brotavam d'alma na maior pureza da sinceridade. 

Essa posição franca do opposicionista de 1894 precedeu a do Mi
nistro do 1899. A segunda, portanto, está legitima.da pela anterior. 
Sendo, evidentemente, do mais absoluto desinteresse as idéas advogadas 
pelo adversario do florianismo em 1894, ninguem as poderia averbar 
de interessadas na constancia, com que se mantiveram até o ~L.l 
ingresso ao Governo Campos Salles, e a sua collaboração com este Pre
sidente, em 1899, na solução do caso de Matto Grosso . 

Dahi por deante não nos consta que o Dr. Epitacio Pessoa jámais 
se .desdissesse da lição constitucional, que, em . 1894, déra no parlamento, 
c, em 1899, praticára no Governo. 

A mudança do A sua retractação por consequencia, vem de agora, do seu advento 
Presillente á presidencia, da sua situação de Chefe do Estado. 

Ahi é que, suscitada a ques ão bahiana, se lhe ergue ram pela frente 
:~s olig:~rchias, e, especialmente, a ele Bello Horizonte, em cuja incuba
deira já se está chocando a successão presidencial de 1922. Debaixo 
desta pressão a consciencia do jurista cedeu ás conveniencias da politica 
presidencial. 

Contrario, erri 1899, á theoria de que inter~renção requisitada é in
tervenção irrecusavel, o Dr. Epitacio Pessôa, Ministro elo Interior, no 
Governo Campos Sallies, deixa '1 iquidar-se ·~m 1Matto Grosso, pelos 
mattcgrossenses o caso de Matto Grosso. Não lhe causa móssa o ·bom
bardeio da capital, a wa occupação revolucionaria, o assédio da As
sembléa Legislativa, a coacção a ella imposta, a deposição do Go
verno, dando ordem aos batalhões do Exercito para ensarilharem as 
armas, assistindo como espectadores á lucta. 

Quando varia dahi '? Quando se retrata elo seu constitucionalismo 
de então, enthusiasticamente preconizado no Congresso Nacional, para 
b constitucionalismo diametralmente opposto, para o seu constituciona· 



lÍsmo de' hoje, qualificado pelo Sr. Pinheiro Machado como "A x.:Er Dó 

ARROXO"~ 
Quando~ 
Quando, não um' partido, m~s [um lQstad:o se leva,nta . ar- · 

mado contra o mais immoral dos governos estaduaes, que ate hoJe a 
Republica tem tido. Quando a opini~o P.ublica, no paiz inteiro, s: pro
nuncía num movimento geral de sohdanedade com e~sa populaçao r:
volucionada. Quando para a victoria dessa nobre, e JUSta e santa rei: 
vindicação, lhe bastaria que o Governo Federal não .d~sse o_ braço .a 
corruptissima, infamadissima e execradissima das admmu:tra.coes brasi
leiras. 

Mas foi justamente esta surpreza a de estar de braço dado com 
essa gente, o que levou o Presidente actual a repudiar as suas con
vicções de 1894, as da melhor época da sua vida. 

Para ter esse desvanecimento e essa gloria, que não tem feito~ 
Tudo. Antepôz os monizes e seabras á Bahia e á Nação. Violou 

a Constituição desabridamente, intervindo, PARA MANTER A NEGAÇÃO DA 

FÓRMA REPUBLICANA. Para sustentar esta violação constitucional, vio
lou, ainda, a Constituição suspendendo garantias constitucionaes, sem 
declaração do estado de sitio. Reincidiu em a violar, adulterando o ca· 
racter de instituição nacional do Exercito, rebaixado agora a guarda 
fiscal do montura da administração bahiana. 

Uma coisa, porém, não logrará: é borrar o seu discurso de 1894; 
é apagar o tratamento dado em 1899, ao caso de Matto Grosso pelo 
Governo, em que S . Ex. era Ministro do Interior; é sal v ar da brécha, 
com que essas tradições o deixam arrombado; o baluarcc DOS PRECE· 

DENTES; é occultar que, contra a sua imaginaria j'lmanimidade, por 
S. Ex. erroneamente allegada, militam, com esses episodios memora
veis do Governo e Parlamento Republicano, as lições constitucionaes 
dos Rodrigues Alves, dos Pinheiros M achados e dos Epitacios Pessôas. 

Todos esses oráculos poderão ter claudicado. Poderão ter falseado 
todas essas lições. M as a occasião de chamar os mestres a bôlos, e exau
torar os oráculos, . a occasião de rever tradições, e· instaurar novidades, 
não havia de ser aquella, em que taes rectificações e mudanças aprovei
tem unicamente a um Governo de leprosos, e tenham em resultado im
molar aos lazaros da elephantiase bahiana a reacção da Bahia contra 
essa gafeira e, nessa gloriosa reacção, o mais extraordinario movimento 
de regeneração até hoje visto na historia dos Estados brasileiros. 

O Presidente da Republica não gosta, quando o diapasão da dôr, 
na linguagem dos malfeitores por esta sua política de iniquidade, se 
eleva ás alturas da indignação e lhe usa das asperezas. O melhor meio 
de não sermos iRjustos com os nossos similhantes é pôrmos em nós o 
caso do que elles padecem, ou poderão padecer com os nossos actos. 

O que Presidente 
não tolere aos 
outros é o que, 
no caso destes, 
não daixaria . de 
fazer. 



Cains 

Não façamos aos outros o que não quizermos que nos façam: eis 6 

grande criterio pratico da vida para os justos. Avalíe o Presidente, 
segundo essa medida, a magua daquelle Estado, a ulceração que se abriu 
rio animo de seus filhos . 

Sentimentos taes não se rendem nem ao temor das armas, nem á 
hypocrisia das pacificações consummadas sob a pressão militar . Com 
o coraçã-o varado pelo ferro da política do Decreto de 23 àe Feve
reiro, a Bahia, sobranceira aos seus verdugos, receberá com despreso 
os golpes deste regimen, em cuj os calculas de governo mais vale uma 
administJ ação de bandidos que um povo de heróes. 

Mas os que conhecem a carreira publica do Presidente, fiam da 
delle mesmo como o maior castigo desta abdicação do seu passado, 

calculando -quantas vezes já lhe não terá ella dito com violenta seve
ridade o que elle não quer ouvir da imprensa, nem tolera, ao menos, 
á inenarravel angustia e justíssima revolta dos bahianos ante o negro 
espectaculo do supplicio de sua terra. 

Pelo que toca ao autor destas linhas, nã-o lhe f alta •:xperiencia das 
coisas humanas, para imaginar, trocados os papeis, qual seria a lingua
gem do S r. Epitacio P essôa, se, bahiano como nós, fosse nosso o seu 
acto de agora, e S. Ex . estivesse em nosso logar . 

Naturalmente, da frieza dos seus habitas de homem de Governo e 
político avezado a tudo volveria a erguel-o e arrebatai-o o genio da 
doquencia revoltada, como, em 1894, o ergueu e arrebatou ao especta
culo dos excessos do florianismo, levando-o a um desses rasgos de 
exaltação divinamente inflammada, em que a eterna justiça vibra na 
palavra humana, qual o daquelle seu inolvidavel discurso, onde, com 
sublime independencia encarando frente a frente a política de então, a 

fulminou com esta apostrophe trovejante: 

"Eu não me julgaria digno de occupar uma cadeira neste recinto, 
eu não me julgaria digno de aspirar jámais ao favor, á confiança e 
ás sympathias populares, se, ouvindo o marulhar dessa onda enorme 
de desespero, que chega até mim, não viesse, neste momento de angus
tia suprema para todos, dizer ao Governo do meu paiz: Caim, tem pie
dade dos ·nossos irmãos, já que as leis da Republica não são embaraç-os 

á tua vingança." (Op. cit., vol. III, pg. 147). 
O homem, que em 1894, despedia raios, na Camara dos Deputados, 

a Caim, hoje, na presidencia da R epublica, vae entregar a Caim a 
Bahia . 

O Dr. Epitacio Pessôa, naquelle momento, pôz o dedo vingador 
na fronte de Caim. M as Caim não morre com os individuo~, ou as SI

tuações que ó encarnam. Cains são todos os que vivem da morte de 
seus irmãos, da sua miseria e da sua agonia. De Caim ganhou nome, 
na Bahia, em 1912, um ambicioso desalmado, conqu~stand ·> o poder me-



diante o bombardeio. da Capital. De Caim reassume hoje, alli, a infa
mia, voltando ao Governo pelas baionetas, metralhadoras e canhões 
da occupação militar. 

Da primeira vez fazia doacção da Bahia a Caim a presidencia 
H ermes. Da segunda faz presente daquelle Estado a Caim o Presi
dente Epitacio. Quem esperaria entre duas· situações tão diversas uma 
approximação tão fatal'? 

A politica embota os sentidos interiores, como a edade os da per
cepção externa, aos que vão envelhecendo. Eis por que, hoje, o Sr. 
Epitacio Pessôa já não ouve, como ouvia em 1894, "o marulhar dessa 
onda enorme de desespero", que a todos os ouvidos chega, excepto aos 
do Presidente. Mas a surdez presidencial não obsta a que a onda cresça, 

brame, rebente, a que o seu marulhar atrôe, ameace, commova e a que 
encha o ambiente, elevando-se até aos pés do Juiz da Infallivel Justiça, 
o clamor dos afflictos contra a volta de Caim. 

Petropolis, 19 de Fevereiro. 

RuY BARBOsA. 

(D'O Imparcial, de 21 de Março de 1920). 



Depoimento 

XI 

O PACIFICADOR 

Na sua folha de oito deste mez, reproduz "A Noite", d'"A Hora'', 
jornal que se publica na capital da Bahia, as declarações, com que o Ge
neral Cardoso de Aguiar recebeu e desenganou ao Dr. Arthur Ferreira, 
Director e Redactor deste periodico bahiano. 

Eis em que termos o jornalista relata o seu dialogo, dessa occasião. 
com o agente militar do Dr. Epitacio, no territorio occupado agora pelas 
forças desse guerreiro de secretaria. 

Apreciem os que nos lerem: 
" - O senhor é que é o Dr. Arthur Ferreira'? 
"- Em pessoa, General. Vim á presença de V. Ex. solicitar-lhe a 

liberdade de um moço violentamente preso, no cáes do porto, por um 
official. 

" - Preso'? Como se chama esse moco '? 
" - Pww e recolhido ao quartel do 19, de onde acabo de vir. 
"- Ah! Sim ... Lembro-me ago ra ... disse o General. E' verdade. 

"Os senhores da ip1prensa é que estão fazendo toda essa obra de les:t· 
patriotismo. Por que essa luta em favor do Sr. Ruv Barbosa. onan:lo 
a Bahia nada lhe deve'?" E o General sorrindo, ama vel, nas maneira <; 
''entrou a dissertar sobre as virtudes do Sr. Seabra, o preclaro bahi:mo 
que tanto se tem interessado pela sua terra. 

"A sua palavra, elegante, tersa, foi "toda de censuras ao movi. 
mento patriotico da Bahia", que luta pela sua liberdade; e, declarando
nos que a sua missão no actual momento político era toda de vigil ancia 
pela segurança da ordem publica, lamentou "que as suas ordens não esti
vessem sendo cumpridas pelo povo", orientado "pelos jornaes bolshe
vistas" (si c.) 

''.E, em tom ainda de amabilidade, manifestou o seu pezar em não 
poder dar liberdade "ao cidadão que . havia vivado ao Sr. Ruy Barbosa 
no cáes do porto", distribuindo boletins sediciosos, no entender de S. Ex. 

- Mas, Ex., " parece que não temos ainda o estado de sitio ''· 
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Demais, "a pnsao de um civil compete á policia", que tem o dever dr. 
reprimir o que lhe parecer de abusivo. 

- Ni'í.o , replicou o General. "Tenho carta branca do President ~ 
da Republica", ~ creia que não pretendo solicitar o estado de sitio, m'c· 
dida que fui autorizado a pedir, logo que della nece3sitasse. "0 seu 
amigo está preso e continuará preso". 

- Então V. EL não ha de se magoar com o remedio jurídico qu!' 
vamos usar: o "habeas-corpus". 

O General contrariou-se neste momentÓ, em que lhe fallamo& Jo 
"habeas-corpus", e terminou, affirmando que o Sr. Mirandolino Con
treiras "teria de ser castie:ado, D:J.ra exemplo dos maximalistas actuaes'' 
Quanto ao "habeas-corpu~", di~se ainda S. Ex., requeressem os preju
dicados tantos quantos quizessem. E assim terminou a ligeira entre
vista que o Sr. General Aguiar concedeu ao Dr. Arthur Ferreira." 

Dias dep·ois, corroborando o depoimentp d'" A Fl:ora", transcreve 
"0 Imparcial" (aos 20 do co'rrente), do "Diario da Bahia", princip::l 
orgão da opposição naquelle Estado, os trechos, que se vão ler. do se;1 
editorial de treze deste mez: 

"A acção partidaria do Sr. General, correligionario exaltado de, 
Sr. Seabra, não póde mais continuar sem o nosso protesto. 

"Já S:J.biamos que, qua_ndo S. Ex. partiu do Rio, de accôrdo com o 
Sr. Azered.o e outros musicas da banda allem1í., foi para sustentar, a 
todo transe, na Bahia, o comparsa, aqui desmoralizado, daquella cha· 
ranga, e cabeça de turco das oligarchias. 

"Nada dissemos , aguardando os factos e aconttcimentos". Aqui 
chegado, o Sr. General, a pessoas altamente qualificadas, cujos nome ' 
em momento opportuno declararemos, não "cessava de enaltecer o Sr. 
Seabra, a quem qualificava de grande estadista, coberto de serviços'·. 
ao mesmo tempo que não perdia a occasião de "amesqninhar o Conse
lheiro Ruy Barbosa, de quem (parece incrível!) "affirmava não co
nhecer nenhum serviço ao seu paiz". 

"Ainda uma vez calamos". Por mais lllJUSta e ridicula aue ncl~ 
parecesse essa :~.preciação, todavia era um ponto de vista pessoal do Sr. 
Command2<nte da Região. 

"Com os factos occorridos por occasião da eleição governamental 
os acontecimentos que suocederam á chegada do Sr. Seabra, o Sr. C:u
doso de Aguiar se descobriu de mais e sem o menor rebuço. "Silen· 
ciamos ainda". 

"Mas, após a intervenção, S. Ex. se tem desmedido na sua exal. 
tação partidaria e compromettedora parcialidade. 

"O Sr. General mandou aconselhar a amigos nossos a humilhaçã0 
f' de adherirem ao Sr. Seabra", que diz irá fazer um governo exemplar. 
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"Assim foi que aconselhou ao nosso denodado correligionario D r 
Cordeiro de Miranda, que repelliu a insinuação com a altivez que lhe é 
peculiar." 

"Assim foi que aconselhou ao nosso valoroso amie:o Mario Ca.• · 
neiro, filho do nosso bravo chefe político de Camisão, Coronel Fehx 
Gaspar, chegando ao extremo de mandar este nosso dedica?o amie:o 
em automovel da Região, ao Sr. Seabra, tendo o mesmo e digno mo~c 
repellido ao execrado usurpador a hypothese de uma tal humilhação". 

"Agora, o partidarismo do Sr. General sóbe de ponto "com as suas 
. affirmações para o interior sobre o caso da Bahia", dando-o como con
summado", e isso ao mesmo tempo em que envia batalhões sobre ba 
talhões em demanda dos sertões. 

"Te mos em mão as cópias dos seus telegrammas, bem como "as 
respostas do nosso bravo companheiro e amigo Coronel Marciolino", 
que serão a seu tempo publicadas. 

"As informações do Sr. General e as _çue deram loe:ar á :1ota d0 _ 
Palacio Rio Negro, em Petropolis, são eguaes ás que, eivadas de pa,. 
tidarismo, forneceu ao Sr. Presidente da Rep1,1blica sobre os successos 
da chegada do Sr. Seabra, affrontosamente em contradicção com a rea
lidade dos factos quando se deu o fechamento do commercio da nossa 
praça". 

Destes dous te stemunhos, o segundo é o mais copioso em factos de
monstrativos do procedimento do homem, que elle visa; mas o primeiro 
tem a vantagem de nol-o deparar auto-retratado nas indiscripções vo 
!untarias de uma conversa, que, sendo travada com um jornalista, e 
versando sobre assumpto de interesse publico, não podia o Gener,tl 
deixar de ter por certo houvesse de ser levada á publicidade. 

Nessa interlocução, pois, sabia elle que estava d~ante de uma obje
ctiva photographica, posturando para o incalculavel amphitheatro de 
espectadores agglomerados nas galerias da imprensa. _ 

Bem o sabia. Por isso mesmo, com a bravura de quem oooõe tropa\ 
e canhões a pennas e prelos, arqueia, intrepido, o peito, investe, de es
pada feita, "os senhores da imprensa", a geito de quem acommette 
frentes dé batalha, vae-os, logo de entrada, espedaçando com as bomba . 
de " leso-patriotismo", de "maximalismo", de "bolshevismo", e, acuti 
lando para todos os lados, sabreando com todas as forças, petardeando 
com todos os estoiros, escacha, aqui, o Sr. Ruy Barbosa, alli a oppo· 
sição, acolá a revolução bahiana, traspassando a cada um com a feia 
durindana. 

Dahi por deante, já não haveria quem não cresse, e, crendo, não 
se lhe eriçassem os pellos em pelle de gallinha, que o valoroso cabo de 
guerra "tem carta branca do Presidente da Republica", que estava 
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"autorizado a pedir o estado de sitio", em lhe sentindo a precisão, que, 
á vista disso, _q~em por elle se visse preso, "preso continuaria", e "teria 
de ser castig~_do pa~a exemplo dos maximalistas actuaes". 

São phrases que pintam; e ainda ninguem se pintou melhor a si 
mesmo. O povo diria: escripto e escarrado. O ret rato n?.o sahiria melhor; 
se fosse tirado ao espelho pelo retratado Com ao_uelles traços. dalh 
se tomaria o todo exacto da pessoa, o homem vivo. do mesmo mod.o 
como o esculptor, de uma série de photographias, tiradas, a todos o:; 
aspectos, do i1.dividuo, cuja figura quer plasmar, lhe modela em vultfl 
o busto desejado. Dirieis que, aqui, ~- n achina o apaahou de todos o; 
lados e feitios, ou, como caberia em se fallando ~- militares, pela van
guarda, pelos flancos e pel a retag•1arda . 

Oue melhor interprete das suas idéas, que melhor executor das Tem dedo o Presi -- ~~ suas ordens, que melhÓr reproductor das suas qual id<tdes poderia im:< 
ginar o Chefe da Nação'? 

Nesses dados que a entrevista com "A Hora" nos subministra, lá s~ 
acha tudo quanto era mister. Não se está vendo alli a classica discrição 
do Presidente '? a sua noto ria serenidade'? a sm conhecida brandura'? 
a sua rigorosa imparcialidade'? Não ha duvida ne:-~huma: era o homer;-, 
para o caso, para o legar, para a funcção, o ·tal "right man" dos in
glezes, para o "right .place". Isto é que é dedo para escolher. 

I mparcialidade, sobre tudo; pois ahi é que, antes de mais nad~ , 
trazia os olhos o Presidente, ao designar o successo r do General Ra
malho. Co:1tra este se leva.ntava, na Bahi?., grita g-eral. Os DÍne-os 
d'ovos, os automoveis e os mimos do paço do Governador o ha via:n 
captivado. Com a sua connivencia. alguns officiaes do seu comman,h 
se reduziram a estipendiarios do Governo estadual. 

Era natural que o da União viesse, por fim, a sentir escrupulos 
de ter como representante militar, naquellt Estado, um cumplice 'de 
tão deslavados abusos. 

D;chí a remoção do pobre velho, mais inexperto, curto de espmn De mal a peior 

e ignorante do que outra cousa, - pobre velho, aue hoie faz saudade; 
e que, se teve, na hora do passamento, algum~ vic!; '1cia do porvir, 
acabou , de certo, dizendo, no seu intimo aos bahianos: "Atraz de mi:n 
virá quem bom me fará". 

Assim veiu, realmente, a succeder. JVIas, posto que as suaB culoas 
eram, muito a perder de vista, menores do que as que lhe haviam de 
celebrizar, e tem celebrizado o successor, bastavam ellas, taes c; ua~~ 
eram, para que o Governo da União o não pudesse, decentemente. 
maFtter. 1 - . 

: ... L.. · ':".~~-: ~;'S.·~:t..! 
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Não se podia dest'arte, subtrahir o Presidente á resol11ção, 'JUC 

adoptou, de dar novo commandante áquelle districto militar. Tomando-a, 
teve ainda S. Ex. o merecimento (diga-se verdade sempre) de pensar · 
em o escolher com acerto, buscando homem, de quem nenhuma das duas 
partes se houvesse de queixar com razão. 

Não conhecendo bem o pessoal militar, como não conhece o po
lic:cto deitou inculcas. Mas nem o seu genio retrahido e suspeitoso, nem 
os cuidados com que costuma andar, o tem livrado. até hoie, de ser um 
dos mais mal informados Chefes da Nação, entre nós, neste r~gimen. 

Aconteceu, pois, que, batendo ás portas de sua confiança, apurou 
dous nomes, entre os quaes lhe parecia dever liquidar-se a selei:ção. 

Mas um delles · (não o diremos, se bem que tod~. gente o saiba) ~<: 
achou para logo . fóra de combate; porque, tocando nelle S. Ex., em 
conversa, ao candidato á successão, gruniu-lhe este, no mais guttural dos 
seus ronquiàos: "E' Ruy. E' Ruy". 

Pura patranha. Não. era tal Ruy esse militar, nem tinha nada com 
elle. l\1as, como tarnbem não era lá delles, não prestava. 

O General rejeitado, assim, por amigo nosso, nunca teve comnosco 
relações de amizade. A' nossa casa · apenas entrou, cremos aue du:ts 
vezes : uma, em companhia dei Presidente \Vencesláu Braz, que, COi.G·' 

o Presidente Affonso Penm. e o Presidente P,odrigues Alves, todos tr~~ 
rebeldes ao protocollo, não se dedignou de nos dar tamanha honra ; a 
outra, em commissão daquelle Presidente. 

Fóra dahi, só nos encontramos de longe a longe, mui de longe ew 
longe, ahi pelas livrarias, por termos nÓs e elle a qualidade comrnilm 
de sabermos ler, e com esse máo sestro, gostarmos de livros. 

Posto de lado tal nome, o outro, na lista duplice do Presidente, 
era o do Sr. Cardoso de Aguiar, com quem S. Ex. se poz logo em re
~olução de regalar a Bahia. 

Nem, a tal respeito, nos disse, como ao nosso adversario acerca do 
outro: "Agua vae !" Porque se nos desse aviso, tambem lhe pediriamos 
sem grunhido: "Tenha mão V. Ex., que este é nosso inimigo." 

Entretanto, (vejam como são as cousas) convencido IÕStava o Pre 
sidente de que acertava numa escolha de mão cheia, cuidando, até lá, 
de si para comsigo (digamos em segredo), que, se em alguma quebra 
incorria da neutralidade, era cá para o nosso lado, por lhe haverem d!~o 
que este senhor General nos .era affecto, e a sua nomeação nos s.:ria 
grata. 

Tão chapado erro não commetteria S. Ex., se ouvisse informantes 
mais bem informados, ou se os seus informadores curassem de o in
formar com lealdade. 
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Assim dizemos; porque, na capital, era corrente e rnoente o corno Os rancores do SI'i · 

se houvera aquelle senhor General em relação a nós, o anno passado General 
quando a intriga política se enreda v a em torno da eleição oresidencia 1. 

No momento decisivo, ao dar-se por certa a candidatura do autor 
deste manifesto, certa ao ponto de se haver pronunciado por ella atí
o Rio Grande do Sul, não trepidou o Sr. Cardoso de Aguiar, Ministro 
da Guerra a esse tempo, em ir ter com o Vice-Presidente da Republic <\, 
então no exercício do Governo, para lhe declarar que o exercito nãc• 
tolera v a aquelle nome, e o repelliria. 

Esse testemunho era contrario á verdade, era um falso testemunho. 
Calurnniava o Exercito Brasileiro, que não seria capaz de um senti· 
rnento a todas as luzes gratuitamente maligno, corno esse, de urna acç~.o 
a todos os aspectos grossei ramente injusta, como essa, e de urna pro• 
vocação, corno essa, por todos os lados intoleravel á soberania nacional 

Era outra tentativa congenere da que, em 1909, "deslocou o eix" 
da politica nacional": a intervenção de um Ministro da Guerra, em 
nome do exercito, na questão das candidaturas presidenciaes. 

Desta vez não se punha a mira tão longe. Não havia em campo 
urna candidatura armada. Os louros de contestada bellicosidade estavam 
mais ou menos murchos. 

Mas a solercia de rnetter susto, com arrôtos rnarciaes, a um Pre · 
sidente de conhecida timidez vinha a calhar, no momento, á especulação 
politica, e dava ao militar, que, nesse jogo, annuisse em ser "a ·mão 
do gato", o melhor meio de se habilitar a, de Ministro da Vice-Presi
dencia expirante, montar a ministro da presidencia irnrninente. 

Eis o que não repugnou á honrada consciencia daquelle senhor. 
Contestem como quizerem o facto os interessados em o dissimular. Nós 
o ouvimos das mais autorizadas testemunhas, que viviam então iuntJ 
ao Vice-Presidente, e em alguma -das quaes tambern auriluzern galões 
ou bordados militares. 

Nem será de suppôr que o Sr. Cardoso dr Aguiar se gueira, agora, 
divorciar de urna gloria, que tanto o desvanecia. A um seu amigo, 
membro da Carnara dos Deputados, se jactava elle, em certa occasião, 
de ser quem havia "DERROTADo o RuY", na questão das candidatura·; 
presidenciaes, o anno passado. 

Assim que não haveria mingua de testemunhas, para estabelecer 
a prova des;a f açanha mal encoberta. A nós nos b;J.staria declinar un' 
tres ou quatro nomes, para tapar a bocca aos negadores, se apparecessem. 

Não ha inimizades tão ruiRs quanto as da ingratidão, ou as d1. 
malignidade gratuita. A do Sr. Cardoso de Aguiar oara cornnosco é. 
desta ultima casta. 

Nós, ainda ha pouco, não o conheciarnos, sequer, de nome. Os 
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copistas e revisores destes escriptos são testemunhas de que, a principio, 
sempre o escrevíamos err:!do. 

Ma1 lhe começamos a ouvir tratar dos merecimentos quando o 
Sr. General entrando ao ministrado, pegou a ter os talentos e virtudes. 
que todo e qualquer mortal adquire logo, em subindo, ou descendo á 
rninistr:.ria. 

Mas nem a sua ministrice nos acerêou ou distanciou da sua ml
nistral pessoa, com quem, antes ou depois da sua consagração mini~· 
terial, nunca, de perto ou longe, tivemos o mais leve contacto, e que: 
mal conhecemos agora, em effigie, poücos dias ha, depois que o "0 lm· 
parcial" o expoz em retabulo á admiração dos leitores. 

Os mais peçonhentos odios são esses odios viscosos e frios, secreçõ~-; 
espontaneas da virulencia do malquerente, irritada pela innocencia do 
odiado. E' a venenosidade calada e traiçoeira de certos bichos que, onde 
assentam, ou passam, vão mordendo, crestando e empeçonhando. 

Sempre observamos que as mais entranhadas inimizades não sã<.l 
as dos a quem malfizemos, mas as que grangeamos, bemfazendo, ou 
as dos a quem nunca fizemos bem, nem mal. 

Neste caso estava o Sr. .1\gmar, a quem nunca fizemos ou qui
zemos bem, ou mal; tendo-nos passado sempre despercebida a sua 
carreira e desconhecida a sua pessoa, até que a ministrança, na presi 
dencia transacta, lhe começo•.1 a dar existencia official. visível a tod•J 
mundo. 

Não nos admirou, pois, que, dando elle, tão gratuitamente, em no' 
malquerer, se lançasse logo ás do cabo na malquerenp, como se ardess '. 
em sanha dos mais sérios aggravos, não escrupulizando nem mesmo na 
pratica de um acto contrario á verdade e aos deveres militares da ab 
stenção na política do Estado, como não escrupulizou agora nas mano
bras de extremado homem de facção, a que acabamos de alludir. 

Só o que nos causa especie, é ter ido cahir logo ªlli a eleição do 
espírito isento e neutro, á cuja cata andava o Presidente da Republic1, 
é que havendo, na classe armada, tantos generaes notoriamente estreme~ 
de eiva política, logo esse, um dos mais suspeitos, um dos menos accei
taveis, segundo aquelle criterio, viesse a ser o mais bem visto aos olho' 
do Chefe da Nação, para incumbencia de tanto milindre como a Je 
commandante daquelle districto militar numa situação tão cheia de em· 
baraços e ameaças, quanto a que se agitava na Bahia . 

. Mas o General designado não se mostrava inconveniente para tal 
cargo unicamente pela sua desaffeição pessoal ao homem, que, na luc; 
bahia:na, se achava ~ testa da O)Jposição. 
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Sua incompatibilidade com similhante missão ainda mats se a:· 
rentuava nas suas não dissimuladas, conhecidissimas e ostensivas sym· 
pathias para com o chefe da política opposta, candidato, . ao mesm·1 
tempo, dessa política, na eleiçã.o, que alli ia _ entrar em pletto . 

A primeira cousa, com effeito , a que elle começou a dar larga;;, 
mal chegava á Bahia, foi á sua paixão seabrista. 

" P aixão" dizemos bem de proposito, attendendo ao ardor e desatin0 
com que, neste oarticular, se revelaram as disposições do seu animr>. 
Não lhe basta v; descobri r a toda "- gente, -com quem entrava em r e· 
!ações, desde as primeiras visitas de boas vindas, o intenso partidisn,o 
pela solução seabri sta do litígio, que ia ser submettído ás urnas, gabande 
os meritos do candidato, e desgabando os seus antagonistas. 

Não. A muito mais se abalançava. Em se encontrando com as 
pessoas mais sabidamente adversas áquella candidatura, com ellas 'li'· 

restava em a elogiar, e desfazer na outra, e:1grandecendo os partidarios 
da primeira, e apoucando os da segunda. 

Solemnissima prova desta verdade é a que nos depara a maneJT?. 
como se houve elle ao receber a Associação Commercial. 

Esta, como se sabe, junta ás outras cinco assoctações, que, naquella 
capital, representam o commercio e a industria, assumira a deantei ra 
na opposição á candidatura official, levantando, com o mats caloros.1 
appello ás classes conservadoras, a candidatura P aulo Fontes, obra da 
sua iniciativa. 

O Presidente da Republica sabia á saciedaàe quanto aquellas class~~ . 
e, em especial, aquella associação detestavam a candidatura governista 
bem como o Governo que a sustentava. Sabia-o elle, além do maiõ, 
pelos -telegrammas, representações e instancias, cotn que esses gra.;1d e~ 
orgãos da opinião publica no Estado haviam, uma e muitas vezes, re
corrido ao Governo Federal, que teve a singular cortezia de os deixa>: 
sem resposta. Não o sabia menos o General provido então naauelle 
cargo, para se r o olheiro, o mediador e o interprete da neutralidade 
presidencial no theatro da lide, que se começava a travar. 

~oi! bem. Na p rimeira visita que recebeu da directoria daquella 
assoctaçao o novo commandante do dist ricto não se pôde ter oue não 
ro_n:pesse em louvores ao candidato contra quem ella estava em acção 
mtlrtante, encarecendo e decantando vantagens, que, com 0 Gove;: 0 
desse pretendente se promettiam ao Estado. 

Poderia haver maior indelicadeza, mais grosseira cinca, mais bravl) 
d_escoco, essa inepcia, e_ssa que_bra palmar ou desequilíbrio de um partida
n smo exaltado, podena expltcar esse desaso, essa inepcia, essa quebra 
palmar do senso commum ~ 

O Genei'al e a As-
s"ciação Com-
me!rlcii-al. 
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E', entretanto, um facto, que, estamos certos, o propr~o culpado nãD 
ousaria contestar, mas que, quando o fizesse, não haveria ·o meno; 
custo em comprovar, com exuberancia. 

Eis ahi a imparcialidade com que o Sr. Cardoso de Aguiar "entrou'' 
na Bahia! 

O al istamento Emquanto se avisinhava a eleição, que se devia realizar ~o ant~-
penultimo dia de Dezembro, entre os ardis com que o e-overll!smo t:J 

:1geitando os meios de bU:rlar o comparecimento do eleitorado ás urna•. 
avultava um, sobre todos escandaloso. 

Mandava a lei que, concluído e publicado o alistamento, se publt 
casst depois, a distribuição dos eleitores pelas secções eleitoraes, em qu~ 
cada município se divide. 

Claro está que, descumprida esta exigencia legal, o eleitorado an· 
daria ás tontas, de secção em secção, buscando cada eleitor ás cega& a 
que lhe tocava; e, dest'arte, os mais delles deixariam de votar, por não 
acertarem cada qual com a sua. 

Ora is.so, exactamente, fazia conta ao Governo que se désse com c 
eleitorado opposicionista. Para lograr, pois essa conveniencia, deixaram 
de observar os manipuladores governistas aquella disposição legisla
tiva, communicando apenas aos seus amigos (nos municipios onde não 
lhes era dado usar de providencia mais radical, abstendo-se as mesas je 

comparecer) - communicando só aos seus amigos, dizemos, aos cabos 
deitoraes de cada localidade, as listas distribuitivas. 

Desta maneira votaria a gente do Governo, e a da opposição não 
votaria. · 

Contra tamanho desaforo clamava a opposição e, com esta a opimão 
publica, interessada em que a operação eleitoral se revestisse de seri! 
dade. Clamavamos e clamamos ainda até ás vesperas della, sempre com 
esperanças de que a tramoia governista recusasse ;,.nte o escandalo de 
se ver desmascarada, como estava. 

Como, porém, o desavergonhamento persistisse, depois de o termo, 
trazido, para aqui, ao conhecimento do Presidente, por meio de tele· 
grammas o levamos, lá tambem, á noticia do General, que, "in loco", 
podia averiguar, de todos os modos o caso, liquidando, materialmente, 
a pertinaz trapaça. 

Com esse intuito se encarregou um dos nossos amigos (o Dr. Fiel 
Fontes, se nos não enganamos) de ir ter com o Sr. Cardoso de Aguiar, 
a quem metteu pelo olhos a velhacaria, por cujo meio os governistas 
se asseguravam o privilegio de votar, deixando a outra porção do elei
torado (a maior) a ver navios. 



Cüidavâmos ter, com este appello á autoridade, vuigado âlg.iG" 

effeito, qu;rndo, ao outro dia, ou no subsequente a esse, volvendo aqueUe 
nosso correligionario á casa do General, teve a decepção de se ver rece
bido com exprobações pelo Sr. Cardoso de Aguiar. 

Extra:nhava este que houvessemos enganado, assegurando-lhe não 
ter tido a publicidade necessaria o alistamento, quando alli estava eno 
sua mão a prova material do contrar!o, no "Diario Official" do Estado, 
que o estarnpá1 n. 

O Dr. Fiel Fontes, lhe respondeu como cumpria, defendendo a sua 
veracidade. O Sr. General é que se deixá~a illudu pelos nossos de~· 
mentidores. O que aquelle numero do "Diario Official" conti:nha, er:t 
"o alistamento", cousa de que não tratavamos. A omissão, de que ar· 
guiamos o Governo, era a "das listas", nas quaes "se distribuía o elei
torado" pelas secções eleitoraes. 

Não lia via meio de baralhar cousas tão diversas . A oublicacão "do 
alistamento" dava a conhecer os cidadãos alistados. A "das listas distri· 
buidoras" indica aos eleitores cada um de per si, onde hão-de votar. 
Pouco importa que cada qual saiba que se acha alistado, "se ignora ondl' 
lhe cabe votar". 

Prometteu, então, o noss<.- amigo documentar-lhe a verdadt tào 
materialmente que não houvesse mais duvida possível, e, com este or.)· 
posito, no dia seguinte, lhe levou a collecção corr.pleta do "Diario Of 
ficial" da Bahia, desde o 1° de Janeiro de 1919 até áq uella data, pro
xima ao termo de Dezembro, em qu:: estavamos. 

Ficou, desta 80rte, o Sr. General vendo por seus olhos. ficou ~~~
xerganao e apalpando, ficou sabendo. e resabendo que, com effeito. uma 
grande maioria do eleitorado se achava positivamente privada, privada 
invencivelmente do exercício do voto, por lhe empecer o Governo de 
modo irn::mediavel, sonegando a publicidade as listas di3tribuitivas, sem 
as quaes os eleitores não podiam sabe r em que secção lhes competia vota•: .. 

Tirada, assim, a venda aos olhos do Sr. Cardoso de Aguiar, e des
pida á sua vista a grande patifaria, seria isso caso, para que ellc s~ 
agradasse dos seus autores, para que elle com . o seu silencio, os ser
visse, para que elle, com a sua impassibilidade, os acobertasse. 

Pois foi o que S. Ex. fez. 

:Não se mexeu. Não deu ao Presidente o menor aviso da maro
teira seabraL Não lhe relatou cousa neahuma do que via, da prova do · 
cumental, que tinha nas. mãos, da evidencia palpavel. que ella esta
belecia. 

E bem'? Que mais se poderia. querer de tão eminente pessoa'? Que 
maior rasgo de bravura'? 

Eis ahi o agente, que o Chefe da Nação tinha por emissariu da su~• 
imparcialidade na Bahia. 



Á eleição 
Não reiteraremos a descripção do que foi, na cidade de S. Sal

vador, o farçalhão de 29 de Dezembro. De cór e argumentado o sab·~ 
toda a gente. Mas é de relembrar que a palhaçada teve a sua parte 
dramatica, a sua face carregada e aterrorizante. 

Na praça mais concorrida e central da cidade, na praça Castro 
Alves, antigo largo do Theatro, fuzilou o tiroteio , que alli e noutro~; 
sítios dos mais frequ entados, com0 o Ponto Central deixou gravado'. 
nas paredes os vestrgio:; das balas. 

M as as casas especialmente alveja das foram as dos j ornaes op 
posicionistas, com particularidade a do "Diario da Bahia", cujo ed> 
ficio, sito naquella praça, guarda ainda na fachada as móssa5 dos pro 
j ectis, que recebeu. 

De fronte, na parte superior da ladeira, que rampeia, subindo .. 
para o Theatro de S. J oão, á beira deste, demorava um destacamentu 
policial, guardando as costas aos desordeiros, que atacavam a cas:t, 
onde se redige, e imprime aquelle orgão da opposiçao. 

A corja, que esfervelhava, braveando, protegida pela soldadesca 
alli perfilada, era a mesma, que o Governo bahiano mantem orga
nizada em club para o seu serviço, a mesma que traz sempre a seu soldo, 
a mesma com que, em Junho do anno passado, ameaçava elle de saqw; 
o commercio da capital, a mesma, que, nessa occasião, fez perder a~ 

estribeiras de indignado, ao proprio General Ramalho, a mesma, qut; 
o Governo sempre tem de sua mão para os expedientes inconfessaveis 
de impostura ou te.-ror, como caricatura de povo, como arma de vio 
lencias, como instrumento de intimidação, como machina de arruaça, 

Corr. o mais leve signal do seu desagrado, com um aceno da SU ·i 

repugnancia, o commandante do districto militar teúa atalhado aquella:: 
scenas do cobarde terrorismo governista. 

Não quereria ir a tanto'? 

Muito menos que fos se, bastaria, talvez, á decencia da sua po· 
sição. Bastaria que, pelo telegrapho, houvesse trazido ao Pre5identc da 
Republica o testemunho da realidade, a que assistiu, ou a que assis
tiram os seus subordinados, e de quem a terá ouvido, se elle os inter
rogou, e elles não lhe eram capazes de mentir. 

Fez acaso tal o Sr. Cardoso de Aguiar'? 
Não fez. Calando, informando mal 0 Chefe do Estado, ou infor

mando-o omissamente, deixou-o na situação . de poder allegar, até o., 
derradeiros momentos anteriores á revolução, que, não sabendo nada 
senão pelas versões entre si contrapostas do Governo e da opposição, 
não podia atinar onde estaria a verdade. 

Ora ahi está, mais uma vez, a imparcialidade, com que o Sr. Car
liCSú de Aguiar servia ao D r. Epitacio Pessoa. 
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Quando o chefe da orda que se apoderou daquella terra p~ra a1li 
voltou no começo deste anno, passaram de novo, naquella caprtal, as 
scenas de Junho de 1919, quando a recúa vil dos seus mashorqueiros, 
posta em corso pelo Governador e seu secretario de segurança, amea· 
çou de pilhagem o bairro commercial, e, com as suas correrias, apa · 
vorou a cidade. 

Sob a pre~são dessa insolencia selvagem, desencadeada, assala
riada e maneja da pelo Governo do Estado, fechou "por oito dia,;; con · 
secutivos todo o commercio da capital". 

"Todo'' o commercío; ístü é: o nacional "e o estrangeiro". O com· 
mercio todo; isto é: as casas commerciaes de toda especie, lojas, u · 
mazens, escriptorios e "bancos". 

Mas não se limitou o comme rcio a trancar as portas contra os 
ameaças e investidas. Gritou para o Rio: Aqui do Presidente! Bradou 
directamente, ao Chefe da Nação por soccorro contra o perigo immi
nente, immediato. 

Como lhe responderam então a elle, ao commercio inteiro da Bahia, 
nacional e estrangeiro, lojas e bancos, todo elle fechado, todo elle, at" 
testandt;, nessa rriedida extrema do terror e no damno, a que, com ella, 
se sujeitava, a seriedade e premencia dos riscos, a que se considerava 
exposto'? Como lhe responderam~ 

Respondeu-lhe o Presidente que, contradizendo-s~ uma á outla a 
versão do commercio e a do Governo estadual mandara, por apurar 
a verda<ie, ouviJ pessoa de sua conhanç;,., e esta lhe aa3everara que com. 
o Governo estadual é que estava a verdade, "lncredibüe dictu". 

O commercio bahiano, por que lhe não acontecesse cousa ainda 
peot, vendo que não havia autoridades no Brasil, para valerem ao tra
balho, á propriedade e ao proprio direito de vida, engolia a fineza pre
sidencial, e reabriu, armando-se para se defender, com uma força or· 
ganizada, contra a força arruaceira, que o Goverr;:. do Estado mantinha. 
e o da União indulgenciava. . 

Quem -poderia ser, na Bahia, o arbitro desse desempate, o agent: 
honrado, em acto official, com uma confiança tamanha, senão o mai; 
grado representante da U aião no Estado, senão o seu delegado militar, 
senão o alto Íunccionario, que o Chefe da Nação, dando-lhe faculdade~ 
até, para suspender as garantias constitucio:laes, collocon, embora lht
não dê tal nome, na situação de " verdadeiro interventC>r" '? 

Não nos aventuramos, pois, a nenhum juizo temerario, vendo no St. 

General Commandante · o homem da summa confiança presidencial, em 
quem se estribou o Chefe da Nação, para, entre Antonio Moniz e o com· 
mercio bahiano, dar o premio da veracidade ao homem sem fé nem 
escrupulos de qualidade alguma, a quem, naquel1.: Estad.J se chama, 
por autonomasia, "O Mentiroso". 

A vo lta do Sr. 
A volta do Sr . 

Seabra 
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Realmente, ninguem poderia nessa missão, riv:tl~zar em ÍmparcÍa· 
lidade com o eleito do Fresiaeme. 

Desde que se concluiu a eleição presidencial com o esbulho, que se 
quiz impôr ao eleitorado bahiano, e com o annuncio de que essa espo
liação havia de se consummar na reunião das camaras apuradoras, o 
povo daquelle Estado e com especialidade, o dos seus sertões, assentou 
em reivindicar, por todos os meios honestamente disponíveis, os seus 
direitos conculcados e roubados, se lhe não surtissem bom ·exito os re· 
cursos formalmente legaes . 

Dessa deliberação categorica, assim como da rapidez e resolução 
com que ella entrava para logo ·em prati ca, demos aviso por todos os 
modos, e por todos os modos o deram os chefes sertanejos, ao Presi
dente da Republica, declarando-lhe que ia começar a reacção, e depois, 
successivamente, que já se encetara, que estava em marcha, que não 
se deteria,. senão chegando á capital para assistir á apuração, e não 
consentir que esta fraudasse o voto do eleitorado. 

Passo a passo, por todo o curso daquella revolução, acolhida pelo 
povo de braços abertos, em todas as regiões a que se estendia, ou aonde 
chegavam os seus écos, ia tendo o Governo da União, como o paiz, 
noticia ·de tudo, leal, continua, minuciosa. 

Mas, como, emquanto a opposição dava aquilio por muito seno, 
assegurava, ao contrario, o Governo bahiano que aquil1o não era nada, 
chumbou-se o Governo Federal á sua incredulidade. 

Por que <~ Porque nella o continuava a manter a incredulidade vo
luntari:lmente céga do seu delegado militar, que via e ouvia pelos olhos 
e oiças do seabrismo. 

Só quando estalou a nova sensacionalissima de que os revoluciona
rios estavam a horas da capital, accordou estremunhado o Comman
dante do Districto, e, com elle, despertou, sobresaltado, o Governo Bra
sileiro do somno de chumbo, em que o embalavam as torpes mentiras 
do situacionismo bahiano, cuja imprensa, até quasi o momento de re
quisitar o Governo do Estado a intervenção Federal, persistia em dar 
por "tranquillos os sertões", acoimado, a pés juntos, de invenções nos· 
sas as nossas insistentes noticias da marcha victoriosa da insurreição. 

Decahiu com isso o General Aguiar da confiança presidencial~ 
Pois não! Ainda cresceu nella. Ainda subiu . Aind:J. ganhou . 
Em verdade, não a podia elle ter servido melhor. Que cri te rio! 

Que imparcialidade! 

Em qualquer outro paiz, um militar que houvesse eado copia des· 
sas qualidades preciosas, ainda que fosse deante do inimigo, seria re· 
movido immediatamente da commissão tão bem exercida para ir re-
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ceber, numa collocação "de ·outra natureza ' ', o justo prtmio das su:u 
virtudes averiguadas. 

Aqui, bem outro lhe veiu a ser o galardão. O Gonrno chamou-o 
a uma commissão de mais actividade, gravidade e responsabilidade, 
entregando-lhe o meneio da intervenção no . Estado. 

Aliás, como essa medida se tomava "em auxilio do Governo, con
tra o povo bahiano", estava tudo muito na logica, muito nos eixos, 
muito em ordem. 

E é o que logo se mostrou com o açodamento do illustre ~alar
doado no caso do H orto Florestal do J oazeiro. 

Ainda não estava concedida a intervenção, e já o Sr. Cardoso de 
Aguiar para ali mandava um contingente de duzentos homens das for
ças do seu commando. 

Dessa cu riosa circumstancia teve a nova o D r. P ed ro Lago, ao 
chegar ao palacio do Rio Negro. Entrando ainda sob a impressão de 
mais este symptoma do parcialismo daquella autoridad::. começou logo 
elle dando conhecimento ao Presidente do que, justamente quando a 
intervenção requisitada pendia do j uizo p residencial, a cujas intençõe~ 
ninguem tinha o direito de se antecipar, "o Comma ndante do D istricto 
adeantava j á um acto inicial de interventor", mandando pa ra o interior 
uma força de duzentas praças. 

Ao ouvir dessa expedição par?. os sertões, o primeiro movimento 
de S. Ex. foi o da mais desenganada e indignada negativa. E m tom 
·brusco e com uma expressão ríspida, S . Ex. desmentiu a novidade 
como invenção grosseira . 

:Nlas logo após, ao nome de "Horto F lorestal", cahiu em si, e se 
retratau da contestação, dizendo que já se lembrava. Era verdade. 
Tinha havido, a solicitação do G eneral, auto rização, d<Jda pelo Mi
ni~tro da Guer ra, ou não nos lembramos se pelo P residente mesmo, 
para que aquelle mandasse a J oazeiro os duzentos homens de linha. 

Essa providencia attendia ao que requerera o administrador, ou 
como quer que se lhe chame, do Horto Flm·estal. 

Mas estarão tambem, porventura, os requerimentos daquelle func
cionario, para o Governo Federal, no mesmo caso das requisições 
do Governador'? Teríamos ahi, tambem algum texto legislativo analogo 
á clausula constitucional do art. 6.0 , n. 3 .0

, pelo qual a taes pedidos 
não possa o Governo da União deixar de annuir, embon sejam absur
dos, como; na hypothese, o eram'? 

Tambem o collector feder.al de Petrolina solicitara garantias, e o 
Governo Federal não lh'as de ra. Ora, não obstante a interposição do 
rio, que medeia entre J oazeiro e Petrolina, a collectori,t desta cidade, 
estação onde se arrecadam e guardam valores pecuniarios da União, 
teria, pela ordem natural das coisas, mais que receiar, das forças colle-
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cticias e violentas de uma insurreição, do · que as arvores, o pessoal 
agrícola e os al umnos daquelle estabelecimento agronowico . 

O Horto Florestal demora a kilometros de J oazeiro ( tres, pelo me
nos). Na da era, pois, de temer lhe acontecesse com a expugnação da 
cidade, para ·cuja tomada, estrategicamente, nenhuma importancia tinha. 

Assim que a razão e o bom senso resistiam, reclamavam a essa pro
videncia, evidentemente ridícula e transparentemente suggerida, a bem 
da política estadual, pelos seus manobreiros. Mas, embora o criterio 
e o senso commum lhe resistissem, lhe reclamassem, mettendo pelos 
olhos a qualquer espírito assizado a extravagancia dessa disposição 
aforçurou-se o General em a endossar, cobrindo com a sua autoridade 
o disparate. 

Por que '? Porque, desatinada como era, se a conside ramos á luz 
do interesse gera l, concertava, todavia, admiravelmente eom os interes
ses do seabrismo. 

Era um rasgo de sensação . Dava aos sertanejos a impressão de 
que o Presidente da Republica estava com a candidatura Seabra . Ap
parecia aos olhos daquellas populações como a vanguarda do Exercito 
j á em marcha para o interior. Preludiava, dest'arte, maravilhosamente, 
ás medidas de terror, em que o paàrinho militar do seabrismo, seguro 
de que já tinha o Presidente fe chado na mão, antegostava as liberda.des 
do seu pocierio de inte rvento r, já entrevisto, e ia dando por conta aos 
seus amigos, um pouco do que, com a intervenção, mais tarde, lhes 
daria de todo. 

De veras, onde poderia o Presidente da Republica descobrir, para 
missão de tanto p rimor, um typo de tão aprimorada imparcialidade'? 

Entre as curiosidades mais curiosas com que o 3r. Cardoso de 
Aguiar tem variado as vistas á lanterna magica da sua imparcialidade, 
ia-nos esquecendo uma, que é das de mais pico e sainete. 

Creou raizes na Bahia, graças aos ares e estercos do seabrismo, 
um costume, que, em qualquer paiz de instittiições honestas, teria en
contrado atalho logo á nascença nas autoridades militar::~, mas a que, 
de invete rado que ali está, nem o Sr. Calogeras, "com toda a sua prôa", 
ousa pôr cobro . 

E' o caso que o Governo daquelle Estado, corrupto até á medulla 
e ainda mais corrupto n'alma (que alguns lhe negam), engenhou ter 
a seu soldo as tropas fed eraes ali estacionadas, alistando em seu serviço 
officiaes, a cuj o mando ellas obedecem . 

Baste-nos apontar o fa cto, que é de historia velha. A imprensa do 
Estado já deu a lume, nome por nome, o ról dos officiaes, que, por 
commissões de toda ordem, se constituíam commensaes no orçamento 
bahiano, e, lado a lado, com os seus nomes, estampou as quantias, em
bolsadas, em remuneração dos ca rgos ou sinecuras, ·transito rios ou per-



manentes, com qlie esses arranJOS de máo caracter sangrali:: o erario da" 
quella terra. 

Quem mais e melhor quizer saber, é manda r adquirir os numeras 
das folhas, onde se indicam as pessoas, e registram as sommas. 

Nunca se deu por achado, a esse escandalo, o Governo da U nião. 
Mas, aqui ha mezes, vindo a sobresahir, entre os seus companhei

ros nesse abuso de ma rc;~ maior, dois officiaes aparentaJos, até por li
gações de família, com o seabrismo, a administração federal, por actos 
nos quaes se cuidou ver uma consolaçãozinha ao publico, removeu um 
delles da commiss:io ali exercida, e classificou o outro num batalhão, 
ou corpo, que ali não se achava. 

Claro esta v a, rrois, que ambos >dev:Ú!m sahir daquelle E stado. 
Aliás ficaria visível serem esses dois actos méros embelecos, para salvar 
o relance. 

Pois foi o que se deu. Os dois seabristas lá se deixaram estar, 
como se não se entendessem com elles os actos do Governo, e, quando 
se decretou a intervenção, delles, ou, pelos menos, de um delles, senão 
de ambos, como no:; parece, immediatamente se utilizou o Commandante 
do Districto Militar, empregando-o, ou empregando-os em commissões 
de maior confianca oara o interior, ou ao seu lado. 

De que mai; n~cessitará o Sr. Cardoso de Aguiar para documen -. 
ração da sua imparcialidade'? 

Determinada a intervenção, confiou-a o Presidente da Republica 
ao homem, que, com tão assignaladas provas do seu desinteresse nas 
pretensões do seabrismo, se recommendava ao Governo da Nação, para 
lhe encarnar a neutralidade no conflicto entre o povo bahiano e o de
vorismo da sua administração. 

Guindado a essa posição de arbítrio, com "a carta branca" de cujo 
gozo faz praça, o Sr. Cardoso de Aguiar "instituiu logo, virtualmente, 
o estado de sitio", estabelecendo a censura sobre as communicações te-

. legraphicas, vedando os comícios populares, prendendo como sedicio
sos a cidadãos, cujo delicto consistia em dar vivas a políticos opposi
cionistas, e distribuir boletins onde se exhortavam os soldados a não 
matar seus compatricios e irmãos. 

Creada -esta situação, commoda á sua irresponsabilidade, conside
rou-se elle como se na Bahia se achasse em uma g rande caserna, onde os 
seus actos apenas tivessem por espectadores os vassallos da sua espada, 
e entrou, então, de foz em fóra, sem medida nem reserva, a dar largas 
:w desabalado se a brismo, que o anima. 

Pondo-se abertamente, desde ahi, ao serviço dessa púlitica desmora
lizada e enxovalhada, tem levado a sem ceremonia ao trcsvario de sub-· 
metter a uma impertinente cathechese opposicionistas declarados, oppo
sicionistat militantes, opposicior.istas em armas, instándo com elles não 

A «carta b1•anca" 



só pelo abandono da lucta (o que estaria nos limites da sua missão 
mil itar), mas pela adhesão ao sea brimo, uggestão aviltante, repellida 
com indignação e altivez pelos aggravados com o ultraje, alguns dos 
quaes teve o desembaraço de mandar conduzir de carro a casa do Chef~ 
Governista, para alli receberem o carimbo do opprobrio acon&elhado 
como rasgo de honra e civismo. 

No delírio em fim, de uma autoridade tão escandalosamente abu
sada, imaginou-a tal, tão insolita e desmarcada, que, em convenios ce
lebrados com chefes revolucionarias do se rtão, dos quaes fallava hon
tem ao Governo Federal como de bandidos conhecidos e despresiv.eis, 
se compromette, com o seu nome nos escriptos de contracto, a mantel-os, 
nas localidades que hoje occupam, agora e de futur o, ~obrepostos sem 
limite de tempo, ao Gove rno do Estado. 

~noura e lixo A censura telegraphica, de que lançou mão o inte rventor militar 

Ell11 e a imprensa 

na Bahia, tentav a cohonestar-sc com as conveniencias da repressão co
mettida contra a revolta. 

M as até ahi achou essa autoridade mew de acoitar contrabandos 
seabristas, convertendo a censura em instrumento de compadrio, para 
encobrir os pôdres ao nauseabundo Governo dos fallidos fraudulentos da 
casa Moniz & Se abra . 

E' o que demonstra o despacho, em que a censura militar recusou 
transmissão, ha poucos dias, ao telegramma do Correio da Nianhã, sobre 
o esterquilinio, a que a governança daquella firma qm·brada reduziu 
a Bahia . 

O te legramma era este : 

"A Capital está transformada num monturo. As ruas estão intran
sitaveis, cheias de lixo. Os empregados da em preza do asseio, ha cinco 
dias, estão em greve. Grande falta de agua e luz. Devido á immun
di cie da s ruas, registram-se v a rios casos de febres amarell a, infecciosa, 
v a riola e bubonica ." (Correio da Jvi anhã, 23 de Março) . 

1\esse mu lador, converteram os Monizes e Seabras aquella terra, ao 
mesmo passo que, sob a sua administração, o serviço de asseio da ci
dade, cada vez mais relaxado, mais porco, mais infecto subia rapida
mente em custo, ''de trezentos a mais de novecentos contos de réis". 

E ' isso o que a censura do Sr. Cardoso de Aguiar abriga, occulta, 
patrocina. 

Ora vamos lá: tres vivas e tres hurras ao príncipe da imparcia
Jidarle' 

Os mc1os mais dirrctos ~ ordinarios de mentir são dois: alterar a 
·:~alírlade, ou a haf~l-a . 
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Acabamos ue ;weriguar que o regimen da Cttlsura actual naquelle 
Estado, se não mente (o témpo nol-o dirá ) pelo primein; desses geito~ , 
mente pelo segundo . 

· Entretanto, o autor desse regimen, o seu instituidor e administra
dor, o · resp onsavel por todo elle, é quem, poucos dias antes, irado com 
as noticias dos jornaes bahianos sobre o estado sanitario das tropas en
viadas ao serviço de repressão da revolta, perdia a ssim as est ribeiras, 
numa resposta ao Presidente: 

"Imprensa opposicionista "faz timbre" espalha r notic ias alarman
tes de toda ordem, "faltando audaciosamente á verdade" . (Correio da 
Manhã, 18 de Março). 

E stas palavras encerram um insulto consciente e crasso, lançado 
dficialmente pel a má língua de um poderos0, que a segurança da 
irresponsabilidade an ima, ao rosto da opposição bahiana, dos seus bri
lhantes orgãos de publicidade; esquecendo-se o aggressor de que, se 
os seus bordados lhe dão, com facilidade, o p oder de opprimir, não 
lhe darão nunca o de infamar. A espada, que não tem o arbítrio de 
dar vida, póde arrogar-se o de a tirar. Mas com a hon ra nada póde, 
pa ra a dar ou tirar a ninguem. 

Quem, com justiça, aqui, incorrerá na tacha de "faltar audaciosa
mente á verdade'?" Ouem '? 

Os jornalistas, q~e, condemnados a meia ração, a respeito do que 
se p·assa, debaixo do sigillo militar, nos estabelecimentos militares, não 
se podem subtrah ir ao -ri sco de exaggerar ou erra r de bôa fé, quando 
noticiam casos e coisas, cuj:~ averip.-uação lhes não póde esta r ao al
cance, mas de cuja existenci;t, possível, provavel, verosimil, mais ou 
menos certa. levada ao conhecimento delles por vias que se devem repu
ta r acred itaveis, n:ío lhes ~e ria licito guardar segredo'? 

E sses'? 0 11 aquell r, que, exe rcendo .um;t alta autoridade publica 
em nomt:: do Chefe d::t Nação, recns:1 telegrammas "veracíssimos", para 
n Governo F ede ral niin ~abc r ch esterqueira, cuja colossal porcaria cn
hre as rnas d;1. Capital de um !!rande Estado brasileiro, á~ sabendas e 
á vista do censor, que, pela calculada suppressão de taes not icias. t•vi
dentcmente se. ac;tmarada r.om essa vergonh <t ? 

Num ca.so, a montueira alaga as ru a.s, entra pelo~ olh os, invade 
os na rizes ao Sr . General ; e S. Ex. não consente em telep-ram mas, 
CJne de tal immnndicie venham dar rr.bate: ;tO Presidente. Por que? 
Por amor cla montureira '? Ou por amor da mãe que a .:ria, a ad minis-
tração bahiana '? · 

No ontrn. os jornalistas perdem , naturalmente, o tino em um<t si 
tuação de sil encio e trevas. D e tudo, pois, devem stispeitar, mórmente 
das ;:; utoridades, qui", criando nm a Htmosphera de mybterio, justo é 
v<'nham a ser o :~lv 0 OI" receios. rl~sconfinnçn . rxaggr: raçõr~ .e ini us
tiças. 
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Aqui, portanto, ha claras escusas de bôa ft e erro involuntario . 
Alli, não ha nenhuma. O que alli existe, sim, é só i c a occultação 

audaciosa da verdade". 
Todo funccionario, num paiz de constituição livre, ~ servidor res

ponsavel do publico. De sorte que, quando publicamente accusado, tem 
deante de si, nesse publico, o tribunal, de cuja sentença lhe pende a 
reputação e o futuro . Sua linguagem ha-de ser, pois, como a de quem 
quer que se defronte com a justiça, ha-de guardar urbanidade com 
todos, incluídos os seus accusadores. 

E' o de que parece deslembrado o orgão da intervenção na Bahia. 
Não se explica de outro modo a facilidade, com que a língua lhe 

perde a compostura, toda vez que allude aos jornalistas bahianos " da 
opposição". 

Alli a imprensa dia ria está dividida em duas secçõe'3. TJ ma, a dos 
jornaes, que não se lêem . São os de que todos fogem como da lepra, 
e que só o Governo compra. São " dois", e vivem ás têtas da fazenda 
estadual. A outra, a dos jornaes que têm circulação. São "cinco" e se 
alimentam do seu trabalho, do talento dos seus publicistas, da confiança 
dos seus clientes. . 

Pois, ao juizo do Sr. General, os primeiros são O'i bons, os ho
nestos, os justos e os segundos os fa!sadores audaciosos da verdade, 
os maximalistas, os bolshevistas. 

Quanto aos que faltam audaciosamente á verdade, já vimos como 
aos proprios generaes sahem ás vezes os tiros pela culatra. Nem sem
pre as armas catam respeito aos senhores da guerra. 

E o ma:úmalismo, o bolshevismo da imprensa opposicionista da 
Bahia~ ~'I · ,· , •. ., ~r:c.·~r·~-~~ 

Não se devem leva.r em conta as palavras aos que as usam, igno
rando-lhes o sentido . Sobre o daquellas duas expressões a innocencia de 
Sr. General orça pela das creanças. Tambem ellas hlam por ahi em 
maximalistas e bolshwistas. 

Senão, vejamos . 
Assistiu o Sr. General ás scenas de 29 de · Dezembro em que o ter

rorismo official atacou os jornaes, tiroteou delirante pelas ruas, amea
çou de saque o commercio, vociferou contra as mã~s de familia, ás 
portas de suas casas as mais cynicas obscenidades. Assistiu S. Ex. ás 
scenas da volta do cabeça da scabralhada, onde se renovaram essas vila
nagens, esses selvagismos, essas alarvarias . Contemplon philosophica
mente esses espectaculos; e a impressão, que lhe deixaram os dois qua
dros da série, é a de que acabava de ver celebrar o culto da ordem, 
a religião da lei, a sagração do direito de propriedade. 

Leu depois uns .iornaes, onde se tratava com indignação essa crá
pula assalariada, verbera11qo-se c9m d~spreso a co~niv~ncia dos que a 
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· deviam reprimir, - t o sentimento, que lhe ficou da leitura desses 
escriptores, é que são elles os inimigos da lei, da .ordem e da proprie
dade, os maximalistas e bolsluvistas. 

Brado d'armas, senhores, brado d'armas a esta imparcialidade! 

Pelo que nos toca, antes quereríamos não dizer palavras ao autor 
das ca rantonhas militares, que metteram a Bahia debaixo dos pés da . 
seabrada. Deus lh 'o pagará . 

Mas temos seria empenho em lhe agradecer o mal, que de nós cuida, 
e diz. Não creia o Sr . General que vae aqui . resaibo de ironia. E ' 
sincero o agradecimento. De quem só tem applausos e wcomios para 
os acanalhadores da política bahiana, mil e muit::ts mil vezes preferimos 
as más ausencias ás boas. 

Supporá S. Ex. (naturalmente) fa zermos mal, com o mal que de 
nós sente, e propala. Tanto mal nos faz, quanto bem ha de aos sangue
sug::ts da Bahia, com o bem que dell.es im~.gina , e divujga. 

El!es, portanto, não têm que lhe dar as graças. Nós sim. 
Corno havia de sentenciar de nós o seu juizo, a não ser consoante 

ao criterio, por onde canoniza o politico des:tbusado. cujo brio singular 
~cceita . com effusão, das baionetas federaes, um governo, que os go
vernandos. com as armas na mão, lhe recusam'? 

Para que queríamos nós as gabações do Sr . General '? de que nos 
serviri?.m '? que i riamos dellas f azer, emparelhando-nos. assim. com ellas, 
~o ner. plns ultra da rebaixação política, assentado pelo Sr. General no 
Governo da Bahia'? 

Se um tal resto de homem, visto pelo prisma do Sr. General, é 
grande hnmem, quem se não cangratu!ará de ser, através desse prisma, 
pequenino e nullo '? 

Se o refugado e o r('pulso da indigna<:~o daqnellr e-rande E stado 
merece as admirações r louv:uninhas do Sr. General. qur autoridade 
póde reotar :w louvaminheiro de um tal modr.lo de t:dentos e virtudes, 
para avaliar merecimentos. e dar attestados de serv icos '? 

Os nossos. :t seu ver, s:io nenhuns. O estrihilh'o desse exotico 
ae-ente da neutralidade presidencial, n~ cah:da dn seabri smo, pela qual 
trocou :t sua missão, azoin~. ~ quantos se lhe abeiram , com a moli 
nheira .de que o eleito dess:t galo~inae-em militar é um heróe aver-

. gado ~o peso de grandes se rviç~s e o Chefe ela r~sistrnci:t h:thiana um 
.iã-ninguem, um coisa-nenhuma. um vag~mundo pnlitico, de quem o 
seu reverendíssimo espadagão não conhece nm ~ó serviçn :í Bahia, ou 
ao paiz. 

Ninguem terá em menos conta do qne nós o pronrio valor, ou o 
nlor dos proprios actos. 1\tfas, se al12;nma vez nos oudes~P rass:tr rela 
mente que e11e~. estejam alguma coisa acima do noss" nada. seria agora, 
qllando os vemos desgabados por 1,1m gahador de latões ~ pedras falsas . 

Agora? E li" e nóa 
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Quando não tivesscmos pmais feito pelo paiz, ou pela ~ahia, 
nada, que valesse a pena, algum lenitivo á magua dessa estenhdade 
poderíamos achar considerando que nunca exercemos o Governo da 
Bahia, ou o do paiz, e que para o bem ou o mal, neste regimen só tem 
poder quem tem o Gov~rno. 

Mas, ainda quando, em ma teria do que se chama "serviços", nos 
sentíssemos como Job na condicão de voltarmos á terra nú como della 
sahimos, ao menos não o enxo~alhariamos com a nossa memoria. 

Sempre ouvimos dizer que o melhor serviço de um filho aos proge
nitores era honrar-lhe o nome com a sua vida, e abonar-lhe o sangue 
com as suas acções. 

Se a Bahia nunca teve, deste seu malsinado filho, outra coisa, -
ao menos lhe guardará, talvez, a justiça de reconhecer que nunca se 
sentiu desdourada pelas suas acções e nunca teve de que se envergonhar 
com a sua vida . 

Não nos cabe vir dizer, alabanciosamente, que fizemos e aconte
cemos. Além de que mais vale não entrar em classifieação do que re
questal-a, pondo-se em cotejo com os ídolos do Sr. Cardoso de Aguiar. 

Mas, se não é da nossa competencia enumerar ou aquilatar o que 
hajamos feito , ou dado á Bahia, não nos hão-de negar, pelo menos, li
berdade, para dizer o que nunca lhe dêmos, nem fizemos. 

Ha muita coisa, realmente, de que ella nunca nos arguirá. Não 
nos arguirá de que a tenhamos cabalado pelas eleições, com que, ha 
trinta annos, sem competidores, nos honra . Não nos arguirá de que 
alguma vez solicitassemos o seu Governo . Não nos arguirá -de que, 
para obter, a bombardeassemos . Nos nos arguirá de que, duas vezes 
não elei to, para ella, duas vezes lh'o arranquemos á força. Não nos 
arguirá de que, entrando a e1le, da p rimeira vez, pelo canhoneio da me
tropole, da segunda o tomemos pela occupação militar do Estado . Não 
nos arguirá de que, além de nos dever o bombardeament•) e a conquista 
nos deva oito annos de malversação, corrupção e delapid<H,:ão, nos deva 
oito annos de oppressão, lama e sangue, nos deva oito annos de ruína, 
descredito e bancarrota . Não nos arguirá de que jámais lhe tenhamos 
pedido nada, tirado nada, ou prejudicado em nada. 

Disso, ao menos, não nos arguirá; e se deste modo, abstendo-nos 
do mal, com que outros a tem anniquilado lhe não merecemos o coração, 
resta-nos, ainda assim, o consolo de lh'o não havermos requestado a 
baionetas e canhões . · 

Petropolis, 24 de Março de 1920 . 

RuY BARBOSA. 

(D' O I mparcial, de 24 de Abril de 19?0) , 

I I 



XII 

A POUTICA DO PRESIDENTE 

Já houve quem dissesse que a solução do caso da Bahia constitue 
,, maior fiasco, .de que ha memoria, na política republicana. 

Tambem nos quer parecer que sim. Nunca o Pl)der Presidencial 
lançou mão de tão grandes meios, nem se apresentou com tamanho es
trondo .no terreno dos negocias dos Estados, e nunca vingou da sua inge

rencia nesse terreno resultados tão magros, tristes e contraproducentes . 
O caso da Bahia não acabeu (a querermos suppôr que realmente 

esteja acabado) - não acabou, dizemos, não acabou tanto pelo que nós 
não queriam os, como pelo que não queria o Presidente. 

Não logrou a opposição, não conseguiu o povo bahiano, não al
cançou a Bahia o que era da sua e nossa vontade: assentar no Governo 

daque11e Estado o Governador eleito . Não obtiveram essa legitima so
lu.â.o os aue a queriam. e tinham o direito de a querer : o eleitorado 
hahiano e· a opi 1~ião pu.blica daquella terra, gue o; votos delle inter
pretavam. 
. O Governo Federal interveio, para fraudar 0s sufL·agÍos do elei
torado bahiano, para esbulhar a Bahia do direito de ser governad~ pelo 
Governador que elegêra, para collocar uma usurpação crassa e reles . 

no Governo daquelle Estado. 
Nisso mesmo, porém, é justamente o Presidente da Republica o 

burlado pelo rumo que seguiu, pelos artifícios a que recorreu, pelos 
meios de que usou . Não era, absolutamente a esse termo, que lhe 
aprazia chegar . · A surpresa, em que, ao cabo, esbarrou contrariando
lhe :os ~ealculos longamente ruminados e acariciados, responde, com 

severa e merecida lição, á tortuosidade, com . que elle se houve nos sem 
intentos, planos e actos. -

O fito dos seus proj ectos não era dar, a sério e · de veras. a. o 
usurpador o Governo da Bahia, que esta lhe recusava e recusa . . 

Era collocal-o por momentos, -quantq bastasse ás convenienci'as da 
manobra, naquella situação cobiçada, p'ara, com o seu reconhecim'ento, 

FiMoo pl'flsiden-
cial 
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a sua posse, o seu breve exercício do Governo , conve~cer de venci?a 
a opposição, desanimar o povo bahiano das suas velle1dades de resis
tencia, dar ao cabeça do seabrismo, nesses instantes de triumpho appa-

rente, uma lambugern de consolo, e acabar, por fim, os animados epi
sodios da sua fita de série, pasmando os basbaques da galeria com o 
remate inesperado, uma solução sua, do intimo do seu peito, caracteris
ticamente pessoal, onde se coroassem os seus talentos, habilidades e in
teresses: a outorga definitiva do Governo daquelle Estado a um quar
tus gaudet, nem Seabra, nem opposição, nem Bahia, mas Epitacio Pes-

sôa. 

.Mas a justiça immanente das co-Isas (por usarmos de um desses eu
phemismos, com que se encobrem as lições de Deus aos homens) - essa 

justiça imprevista nem sempre se deixa lograr pela astucía dos habe1~ , 
Um esperto acha sempre outro esperto maior, que o desbanque , 

O intruso, ~ quem queriam dar apenas uma rapida chuchadela do Gc,
verno da Bahia, poz-lhe as mãos de siso, e declarou-o séu por todos 
os direitos. Davam-lhe o osso apenas a cheirar, c lamber. J\:Ias tão 
tMn não era o cão . Abocou-o de rijo, e fez-se ao matto. 

Ao Presidente se offereciam tres caminhos, claros, lisos, rectos, por 
onrle sahir dr. problerna hahiano. Nenhum de~ses o levaria á diminui
t;ão da sua autoridade. Mas nenhum lhe serviu a dle; porque o seu 
ptns;tmento não era nem recto, nem · liso, nem claro. 

Podia o Chefe da Nação proceder, como procedeu. em 189~, no 
caso de Matto Gmsso recusando attender á requisição do Governo ba
hiano . Proceamdo :1ssim, a lide resolver-se-ia no Estado, mediante a 
acçãu das forças nelle em jogo, pela victoria das urnas eleitoraes, apoia
d,,_ nas arma~ da reacção popular, contra o grupo de bandoleiro~ insa-
cia v eis, que devoram a Bahia . 

P a r.1 autori~;a r essa maneira de se avir com a diffculdadc, tinha 
o Presidente auueJl<• solemnissima antecedencia da sua v;da. a ouiniâL. 
sclemnissi:name;tte c!acla por elle, cinco annos .depois, a p;oP.osito dc:; · 
caso sul-nogranàense, os votos da Camara e do Senado na primeira 
J.e ~~;;s duas .datas, a lição, e_mfim, de chefes republicanos como Campo~ 
Saues, Rodngue3 Alves e P:Pheno Machado. 

N ã •l admitti a o Senador P inheiro Machado, em 1899, que, sendo 
um Governo Estadual a atacado por uma opposição numerosa, forte, 
a qual constztua, realmente, a maioria do Estado", e vendo-se assim, " . proxzmo a ser apeado do poder pelos seus adveTsarios" tenha "o re-

curso d:_ pedir a intervenção, para esmagar pela baioneta a maioria". 
Nao tolera.va,.em 1899, o Ministro Epitacio Pessôa, nem em 1894 

0 ~eput~do Ep!tacw P es.sôa que "obrigado o Presidente da R efmblict. 
'
1 zntavzr, sempre que os governadores lhe requisitassem o auxilio", 
~e visse " o Poda E ,·ucutiv o arrastado, de r;toagem, após os caprichos 
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dos governadores impopulares ou covdrdes" e convertido "o Governo 
da União em méro instrumento dos governos locaes". 

Mas nem a lição dos chefes republicanos, debaixo de cuja autori
dade serviu o Sr. Epitacio Pessôa no Governo c no Congre~so, nem 
mesmo a de Epitacio P essôa emquanto Ministro e a do Epitacio Pessôa 

emquanto Deputado moveram o Epitacio Pessôa Presidente. 
Contra o que essa tríplice individualidade política <""Utendia e sen· 

tia, queria e fazia, no. Ministerio e no Parlamento, ella ?ropria, na sua 
terceira modalidade, pensa e sustenta hoje que a posição constitucio
nal , do Presidente, do Poder Executivo, do Governo da União é obe
decer, de olhos fechados, ás requisições de intervenção, deixar-se arras
tar á sirga pelos caprichos da impopularidade ou da cobardia dos go
vernadores, se rvir de manivela aos governos locaes, e, dest'arte, intervir 
nos Estados, para, na phrase energica do Senador Pinheiro Machado, 
ali "esmagar pelas baionetas a maioria" . 

A tanto houve de chegar, em 1920, o homem de 1899 e 1894, púa 
que o Gove rnador da Bahia não a·caba.sse, como acabou, na primeira 
dessas datas o de Matto Grosso, re.duzido á companhia da sua orde
nança e obrigado a resignar, ou o Congresso bahiano não cedesse, de
baixo da pressão pop].llar, ao que lhe 'estava na consciencia, evitando 
e escandalo de reconhecer o candidato notoriamente derrotado e depu
rar o notoriamente eleito. 

Assim era mistér, nas altas cogitações do Chefe da Nação; porque, 
. do contrario, o desenlace revestiria o aspecto de uma victoria da oppt'
~ içã'o bahiana, coisa que S. Ex. sempre teve por alvo e fito não 
consentir succedesse . 

Outra estrada larga, direita e chã era a da nossa versão du ae-
côrdo, em que tanto se ·estribilhava com tão pouca bôa fé. 

O Governo F ederal interviria, constituindo um interventor, para, 
no~ termos da Constituição, art. 6.0

, n . 2. 0 , restaurar, na B ahia, a 
fórma republicana, dali i banida. 

D ahi, necessariamente, resul tari2: annullarem as canta ras apurado
r as a eleição de 29 de D ezembro, e, procedendo-se a outra, com a li
berdade assegurada pela assistencia do interventor, vencer quem ven• 
cesse, Governo, ou opposição, seabrismo, ou anti-seabrismo, liquidan
d ·Se, des ta maneira, por quem e contra quem era a opinião publica, 

· o eleitorado, a Bahia . · 
i\!Ias tambcm esta rota não convinha ao Presidente . A razão ~ 

obvia . O eleito, que de tal prova sahisse, havia de ser um eleito do 
~stado. A sua eleição _seria um acto exdusivo do povo. A sua política 
rmha de obedecer, po1s, unicamente ao sentimento bahiano. 

D esse modo expirava a olig:uchia estadual, sem d~ixar successora 
perdendo, <t s sirn ~ a oligarchia-mór a ~tta filial naquella província d; 
~~. . . . . . 
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Um goh, .• ador realmente escolhido da população seria o exem
plo mais revoluciona rio, o maior escandalo do regimen. 

O grande oligarcha não podia convir nessa mutilat;ão, nesse des
membramento da sua integridade. Um grande Estado brasileiro des
ol igarchizado, res.tituido ao povo, immittido no exercício do direito de 
eleger os seus governadores! Deus nos livrasse de tal desgraça. 

Os máo~ exemplos são tremendamente contagiosos. Esse, em época 
de tantas agitações e epidemias, viria a ser um rastilho não se póde 
calcular a que paioes de explosivos. 

Era de ver, pois, que o Presidente da Republica, o Poder dos po
deres neste sabio e grande regimen, não cahiria em o sanccionar. 

Restava a terceira direcção na qual já não se notaria a mesma 
clareza, a mesma direiteza, a mesma franqueza das duas anteriores, 
mas que ainda se poderia abonar com allegações até certa altura plau
SJ.Veis. 

Era a intervenção dada nos termos do texto constitucional, me
ramente para "restabelecer a ordem e a tranquillidade", mas sem o cara
cter de mancommunação do Governo Federal com o Governo Estadual, 
sem o cunho de associação da política nacional á política do Estado, 
sem a expressão de solidariedade entre os sentimentos do Presidente 
da Republica e os interesses do situacionismo local. 

Operada com este feitio, a intervenção não exerceria a compressão 
que tem exercido sobre o sentimento publico do Estado, o seu Governo 
não se senti ri?. tão animado a. medir-se com a indignação do povo, e· 
m;~is de pressa acudiria ~ exigencia de buscar ou acceit:n um accôrdo, 
"]Ue lhe puzesse termo ao domínio absoluto. 

Cuidou o contrario o Governo do Cattete. E por isso ainda lhe 
n5o serviu essa orientação. Cuidou que, creando em torno do Go
verno condemnado, uma atmosphera artificial de estabilidade, mediante 
a presença de um Exercito, ali de promptidão como para o manter a 
todo transe, teria aquelle Governo 5. sua disposição, ás suas orde.ns, ao 
seu primeiro acto para qualquer arr<tnjo, que se lhe antolhasse vanta
joso ~.lvitrar sob o rotulo de conciliação ou accôrdo. 

Mas os capadocio~ da politica bahiana, capoeiras jubilados nas a r
tes da rasteira, e do cambapé, apanharam o Presidente da Republica 
em sua propria ratoeira. 

Armado com a doutrina das requisições irrecusaveis em materia 
de intervenção e acastellado no principio de que todo Governo Estadual 
dada a simples consideração de ser Governo, embora exautorado pela 
reacção do Estado inteiro, tem direito á garantia da U niãu, - o aleijão 
do novo Governo bahiano, convidado agora pelo Governo da União a 
dar passagem á tentativa conciliatoria, renunciando, mandou-o bugiar. 

Dir-nos-ão que carregamos sobremodo na phrase, que este bugiar 



não é proprio, nem decente. Mas o termo, embora, plebeu é .o justo, 
e nenhuma indecencia o mareia. 

Mandar bugiar, dizem os vocabularios da língua, é despedir com . 
desprezo. Ora que outra coisa faz o inculcado Governador . bahiano, 
quando, pelos seus orgãos e representan :es, responde ao Presidente, ew 
vasconço de troça c bordel, que tratar de renuncia, agora, " é deboche"'? 

· Ahi está como as armadilhas, muita vez, .desarmam em quem as 
armou contra os outros. . 

A política presidencial, neste assumpto da Bahia, tem sido subtil
rnente machiavelica desde o começo. Mas o desenlace do drama en
leiou-a ridicularmente na sua propria rêde. 

Nunca esteve nos desígnios do Presidente deixar que a situação 
bahiana se destrinçasse em proveito do actual detentor do Poder na
quelle Estado. 

Nunca; porque o Dr. Epitacio Pessôa nutre cordialmente pa1•• 
wm o Sr. Se abra os mesmos · sentimentos qye o Sr. Seabra para com 
o Dr. Epitacio Pessôa. 

Aos olhos do Dr. Epitacio, o seu afilhado actual no Governo da 
Bahia continúa a ser o mesmo homem, que, leader do Presidente Cam
pos Salles na Camara dos Deputados, atassalhava anonymamente o 
Chefe da Nação e o seu Ministro da Justiça nas celebres nota~ do 
C arreio da Manhã. 

Aos olhos do Sr. Seabra, o Dr. Epitacio ainda não deixou t!e ser 
aquelle "frasquinho de cheiro", contra quem o aventureiro do bom
bardeio desembéstava os seus mais mordazes epigrammas, ainda u anuu 
atrazado e o anno passado, quando os políticos da situação lhe deram 
a presidencia da Convenção, que adaptou, em 1918, a candidatura Ro
drigues Alves, quando, pouco depois, lhe commetteram '' incumbencia 
de orador no banquete do programma, e quando, em 1919, lhe come
çaram a lembrar o nome para a successão presidencial, prematuramente 
aberta com o trespasse do eminente brasileiro, eleito pouco ante~. 

Demais, ninguem teria por crivei que um homem publico de es
clarecido amor proprio, consciencia das suas responsabilidades e altas 
ambições, legitimadas pelo merito e acceleradas pela sua bôa estrella, 
se comprovesse em apadrinhar uma situação putrescente como a do sea
brismo na Bahia. 

A mira do Dr. Epitacio Pcssôa, portanto, nunca ~steve, nem pu
dia estar, em resolver a questão bahiana consolidando, na Bahia, a si
tuação seabrista. 

Mas,. por outro lado; tambem não são, nem eram .de sympathia os 
seus sentimentos. a respeito da opposição bahiana . Tão fóra estavam 
de o ser, que o arrastaram a não respeitar, sequer, as antr.cedencias mais 

Epitaoio e Ssabra 

Epitaoio e a oppo
siçio bah iana 



memoraveis do seu passado miiüstcrial e parlamentar, :l esposar a~ora 
ad hoc, para o ca5o da Bahia, uma opinião contraria á sua · de 1899 
e 1894. 

Assim, por todo o curso das negociações em que peguinhou tanto, 
mezes, insoluvel, a tentativa de accôrdo, nunca se lob rigou, em acções 
as palavras do Presidente, um traço, que animasse a esperança de 
qualquer aragem de feição, na política presidencial, a favor da resis
tencia bahiana. 

Epitacio e a Bahia lVIas, st essa política não propend·ia nem a uma solução governista, 

A solução 
dencial 

nem a uma solução opposicionista, no caso bahiano, tão pouco se incli
nava a um deslinde, que consultasse os sentimentos da população, o~ 
interesses do Estado, o voto da Bahia o 

E' o que se viu, uniforme, co~1 stante e invariavelmente, na sobran
ceria, com que o Presidente affectava descrer da importancia do mo
vimento bahiano, na incredulidade systematica, em que, ;; tal respenD, 
se encoiraçava contra o concurso geral dos testemunho;;, no desdem, 
levado até á descortezia, que oppunha aos appellos das classes conser
vadoras, ao menoscabo com que alludia ao venerando candidato da
quellas classes, daquella reacção, daquelie povo o 

Tratava-se, de accôrdo, mas observando-se, ea1 relação á indiv i
r:ualidade que o houvesse de encarnar, uma anonymia absoluta o Como 
se todo e qualquer accôrdo, num conflicto de tal natureza, não depen
desse, essencialmente, do nome do candidato, em que <:sse accôrdo se 
individualizasse. 

Mas era isso o que quadrava ao arbit ro da situação, dado o ponto 
de vista em que os seus altos propositos se absorviam o 

O problema não devia ter solução governista. Seria immortal. 
Tambem não havia de receber solução opposicionista. Seria arris

cado. Menos ai-nda lhe assentava uma solução popular. Perigosíssima 
seria ella. 

presl- Era uma solução presidencial o que elle estava pedindo. 
Eis por que o nome d o candidato concíliatorio, o mysterioso nome, 

não devia assomar senão no derradeiro momento, circumdado pela au· 
reola do inevitavel. 

Não era gem que a palma da victoria na contenda se adjudicass1 
ao Governo da Bahia, á sua opposição ou ao seu povo o 

Ao Chefe da Nação é que ella esta ria bem. 
Deste geito, a nova situação, que se instaurasse naquelle Estado 

não se bandearia a nenhuma das du as parcialidades que nell.e se guer
reiam, nem mesmo ao povo bahiano, parte principal na pendencia o 

Todas essas tres entidades, e sobre todas o povo, tinham interesses 
no litigio . 
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Por qualquer ddlas, pois, que este se resolvesBe, resulver-st-ia pa-r· 
cialmente. 

Interesse envolve parcialidade. 
Logo, a solução popular seria, na especie, uma 50lução parcial, 

como as duas outras. 
O desinteressado era o Presidente da Republica, não sendo, na Ba

hia, Governo, opposição ou povo. 

Logo, na hypothese, a solução neutra sena a solu~ão pessoal do Solução po;soal 

Prtsidente. 
Aqui está como a política brasileira, por uma logica toda sua, mas 

correcta, dentro nas suas premissas, nos levava á suprema formula da 
imparcialidade . 

Extravagante á primeira face, esta consequencia é a que consulta as 
idiosyncrasias da época, e se accommoda aos elementos praticos da si
tuação. 

Haverá quem não reconheça por desinteressado o Presidente? quem 
o não tenha pot desapaixonado~ quem o não julgue por insuspeito? 
quem o não repute inclinado á conciliação e harmonia entre os brasilei
ros? Não haverá. 

Logo a quererem um accôrdo realmente consentaneo a esses intui
tos, não se ria nem no espírito dos partidos nem nos sentimentos da po
pulação que o haviam de ir buscar, mas no animo, na eonscicncia, nas 
inclinações do Presidente. 

Governo pessoal . Admitta-se o nome. Dê-se mesmo " facto . Dellc 
já di_sse ram, entre nós, cobras e lagartos. Mas era na monarchia. 
E que fizemos, para varrer de casa o governo pessoal'? Adoptamos o 
piesidencialismo. 

Ora, que quer dizer presidencialismo senão pessoalismo? Não se 
tem dito mil vêzes que o P residente da Republica, nos Estados Unidos, 
é um individuo mais poderoso do que o era o tzar da Russia? E que 
tem sido, alli, o Governo dos presidentes, grandes ou p~quenos '? Que 
te rá sido senão pessoal o Governo de Washington? o Governo de Lin
coln '? o Governo de Wilson'? Que foi , senão pessoal, o Governo dt 
Jackson e o de Grant'? Como, então, não havia de ser pessoal o Go
verno dos nossos presidentes, sobretudo o dos que aspiram á grandeza'? 

Deixemo-nos, pois, de preconceitos. . . Monstruosa coisa nas monar· 
chias, o governo pessoal, nas republicas presidenciaes, é da esscncia do 
regimen. Este governo é pessoal por definição. 

N um systema de administração parlamentarmente irresponsavel, a 
hypcrtrophia do Executivo e a dilatação da individualidade presidencial 

Governo pessoal e 
governo presi-
dencial. 
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constituem o estado riecessario do Governo em suas relações com os oU· 
tros poderes e a Nação. 

Não era, pois, de estranhar, antes estava bem na propria naturezr~ 
das coisas, que, dado o caso da Bahia, P. convindo a todos em o destrin 
çar mediante accôrdo, o -Presidente com a faca e o queijo na mão, para 
dar a seu bel-prazer a sancção ou o véto não caísse em acquiescer numa 
solução, que désse vantagem a qualquer das duas parcialidades, ou que 
levantasse, no Estado, o animo da população, buscando a incognita do , 
problema num homem indicado pelos sentimentos do povo. 

Isso, pessoalmente, seria errado. Logo, presidencialmente, não po
dia estar certo. 

Havia duas especies de accórdos possíveis. 
Numa, o a:ccôrdo teria por arbitro o povo bahiano. Era o accôrdo 

por meio de uma verdadeira eleição, de uma eleição livre, intervindo a 
presidencia, nos termos do art. 6° n. zo e convocando o eleitorado, para, 
com todas as fr anquias constitucionaes, decidir entre o r:::tndidato da si· 
tuação estadual e o da opposição. 

A esse alvitre, o alvitre democratico, oppoz o Presidente, do modo 
mais irreductivel, a sua opinião e vontade. 

Na out ra especie, a que, rejeitada a primeira, nos restava, o ar
bitro do accôrdo seria o Presidente, e a eleição popular viria apenas 
mais tarde, em simulacro, em ceremonia, em solemnidade, para sellar, 
com um acto de chancellaria, o producto do conchavo enae aquella au
toridade e os partidos rendidos ao seu ascendente. 

Admittido este alvitre, onde estivesse o voto do Presidente, ahi es
taria o accôrdo. 

Aliás, se, na verdade, o Presidente, não querendo, na situação que 
ia abrir-se, entregar o Governo da Bahia nem ao situacionismo, nem ao 
opposicionismo, nem ao povo bahiano, por meio de uma l']eição em que 
elle votasse, teve, como parece, em mente fundar, naquelle Estado, 
uma situação de sua excellencia para fazer alli a política de sua pessoa, 
encarnada n~m candidato sem expressão bahiana, alheio aos interesses 
bahianos, estreme de sentimentos bahianos, livre de ligações bahianas, 
não padece duvida que o personalismo de tal solução estaria em con
sonancia com o personalismo característico do regimen. 

Na Republica presidencial, como nas monarchias absolutas, o Pre· 
sidente se libra nas serenas alturas da impersonalidade, acima tanto 
das facções como do povo, de ordinario, tambem, mais ou menos faccioso. 

E' ·o refugio ·providencial, que, neste occaso das monarchias e au
tocracias coroadas, resta ao genio político, de que tanto desconfia a 
inveja plebéa: a autocracia democratica, em que Cesar, de casaca t 

cartpla, se apresenta á multidão com a corôa dissimulada entre as in
sígnias de tribuno do povo . 



Esta adaptação latina da constituição dos Estados Unidos, a que 
nós, incapazes de lhe absorver a substancia, nos contentamos de arre· 
medar as exterioridades, espaceia 1ogar ancho, onde se movem com 
largueza os Colberts e os Bismarks de marca brasileira, entrajados á 
republicana. 

Dahi, vendo as coisas do alto, é que o Dr. Epitacio Pessôa, "ta• 
lhado para as grandezas", na phrase do vate brasileiro, terá concebido 
o pensamento agigantado, a que a resolução do caso bahiano podia dar 
começo, agora, de uma evolução da politica dos governadores, a cujo 
berço está ligado, com o de Campos Salles, o nome de S. Ex., política 
ondeante e versicolor, dispersiva e !assa, em cuja inconsistencia não ha 
que fiar, a uma politica de harmonia e energia, de centralidade e uni
dade : a politica do Presidente. 

Mas era crescer muito este subir até á região dos grandes homens, 
numa época de nanicos, formigas e ratos . De modo que lhe bastou a 
capadoçagem de um espertalhão vulgar, para lhe dar cJm os calculos 
por terra. 

E' que não ha nada, que mais tenha minguado ao Presidente actual, 
no seu Governo, do que esse predicado, que elle mais se presa de ter: 
a vontade, a energia efficaz. Sua administração tem sido um adminis
tração de grandes partidas e grandes paradas. As suas victorias não 
passam de capitulações. 

Dessa frouxidão habitual nos seus propositos de acção continuad::. 
nos dá cópia, typicamente, a burla, de que se deixou levar, pela ma
neira mais inconcebível, no caso da Bahia. O programma de S. Ex. 
ahi, era o tal accôrdo, famoso entre as mais famosas coisas do tempo. 

Durante cerca de seis mezes nos andou o Presidente equilibrando 
no ar essa idéa, como as bolhas de sabão, com que se entretêm as 
creanças, vendo-as matizar-se, ao sol, das côres do íris na ponta do ca· 
nudito, por onde as sopram. 

O globulo de ar fundiu-se a uma assopradura do seabrismo; e o 
Presidente ahi se deixa estar como a creaturinha innocente, que vê en
tornado o liquido maravilhoso, d'onde lhe sahiam, colorindo-se á luz 
do dia, ;~.quellas esphérulas encantadas, onde brincavam os raios so-

lares. ,,, ·'·r 
De Outubro a Dezembro, an~es da eleição, era o accôrdo o expe

diente, com que se acenava como preventivo da candidatura official. 

Mas todo esse tempo se escoou, sem que nem se deixasse entrever 

0 segredo intimo do Presidente; e a lucta se renhiu ~em v menor t~que 
dessa influencia abonançadora, banhando-se a candidatura governista, 
dtsdc então, no prestigio da solidariedade f~deral, em que já come-

O seg·fedo do Pfe
sidente e seu de
sastre. 



çâvam- a envolvei-a as sympathias publicas do Commandante daquella 
Região M ilitar. 

Consummada a eleição, entraram de novo a embeleca r o publico 
as negaças do accôrdo, convertido em recurso para obviar á posse do 
candidato official por meio de uma candidatura nova, a que, annullado 
o pleito anterior, se abririam as urnas. 

Mas ainda então, de 29 de Dezembro a 29 de Fevereiro, o segredo 
presidencial não pôz a orelha de fóra, continuando, entretanto, o P re
sidente a girar em volta do seu mysterio com esse jogo de telegrammas, 
de que a seabralhada se vae rindo c debicando até hoje. 

A lucta pela re- Levando ella, assim, de vencida o Chefe da Nação até o reconhe-
nuncia cimento do candidato derrotado, nem mesmo em taes alturas desanima 

o proj ecto presidencial . 

A esqu,iv3 Galatéa 

Agora,- j á não é a eleição, que . se evita, nem o reconhecimento, a 
que se obsta : é a renuncia do candidato reconhecido, que ahi vem dar 
ingresso, para o Governo da Bahia, á phenix da confiança do Presi
dente, sobre a qual correm por ahi a rôdo opiniões e apostas. 

A mesma caçada em que de balde andou ao candidato apresen
tando, ao candidato derrotado, ao candidato reconhecido, quer S . Ex. 
que ainda se tome a sério, qu2.ndo se reanima, hoj e, no •:ncalço do can
didato j á emposs~ido, já governador, j á de fuças, dentes c unhas atas
cadas nas gorduras da presa. 

Dirieis estarmos vendo representar no tablado político, em tt:rreno 
de menos poesia, a scena vi rgiliana da Galatéa, perseguida do amante 
atravéz do arvoredo. A rapariga, lasczva puella, acena, foge, atira de 
longe, com o pomo ao namorado, e se embrtnha entre os sinceiros, mas 
não sem que primeiro se deixe ver, e queira ser vista, para aguçar o 
appetite, a que se não rende, nem desengana. 

Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. 
Galatéa esgueirou-se para a Bahia, amoitou-se no Governo, adoe

ceu de febres, acenou de lá com uns gestos ariscos, j ogou de longe ao 
seu perseguidor com uns recados maviosos, e, agora, annuncia que 
vae vir, que está para tornar, que se lhe vem metter de novo entre os 
braços, com aquelle coração de rôla, que tem vivido "toda a sua vida 
a perdoar e amar". 

Ainda bem que nem tudo são dissabores neste mundo . Se, quanto 
ao accôrdo, a política do Presidente continúa a chuchar no dedo, ao 
menos ainda tem S . Ex. para lenitivo de seu peito, as doçuras do 
namoro com a nympha do bombardeio, assim como, para gloria do seu 
nome, as magnificencias da pacificação bahiana . 
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Algumas palavras, ainda, sobre o épico do poémà, ciepoís das que 
acabamos de consagrar ao bucolico da pastoral; e teremos, dest'arte, re
matado as que julgamos haver de endereçar á Nação acerca deste lance 
memora vel da sua historia . 

Petropolis, 4 de Abril de 1920. 

RuY BARBOSA. 

(D ' O I mparcial, de 7 de Abril de 1920) . 
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XIII 

A .PACIFICAÇÃO 

No systema de sonegação da verdade, com que o Governo bahiano, 
arguindo pervicazmente de mentira os seus adversarios, cuidou, até ao 
momento da intervenção, encobrir a gestação e propagação do movi
mento revolucionaria, como o avestruz suppõe occultar-se a si mesmo, 
escondendo a cabeça na areia, não se .sabe que mais admiremos: se o 
cynismo, se a estupidez. 

No systema de ignorancia da verdade, com que o Governo Federal, 
recusando-se, até áquelle momento, a enxergar e pesar a gravidade visi
vel da insurreição crescente aos olhos de todos, deixou que ella esti
vesse quasi batendo ás portas da capital, para arrebatar das mãos do 
povo bahiano a victoria já colhida contra o seu infame governo -
mal se sabe de que mais pasmemos: se da dissimulação, da impreviden
cia, ou da crueldade. 

A contra-revolução bahiana, revolução contra revolução, povo re
volucionado contra Governo revolucionaíio, legitima defesa da sobera
nia popular contra a usurpação administrativa, -- essa nobre lição de 
civismo, essa gloriosa acção democratica, a que o Dr. Epitacio Pessôa 
apparenta crer que deu garrote pelas mãos do General Cardoso de 
Aguiar, nunca andou <:om arcas encoiradas. 

Sua erupção não se tramou com o segredo habitu'al e natural das 
revoluções . Quando ella irrompeu no São Francisco e nas Lavras Dia
mantinas, quando assomaram por alli, calliginando aquelles céos, os pri
meiros bulcões da lava, nenhum dos seus mais directos responsaveis 
lhe tentou attenuar a seriedade. Objecto, programma, evoluções, tudo 
se poz ás claras. Nada se operou ás encobertas . Não houve coisa al
guma, de que se não désse aviso, dia por dia, circum3tancia por cir
cumstancia, ponto . por ponto, ao Governo Estadual, ao Governo Fe
deral, á Nação. Por communicações expressas ás autoridades locaes, 
ao Presidente da Republica e á imprensa, os chefes da insurreicão in
teiraram de todas as suas intenções, traças e actos o paiz todo: espe
cialmente os guardas da ordem publica, os seus orgãos supremos. 

Tanta consciencia e segurança tinham de que obravam legitima
mente, tanta confiança e certeza de que a Bahia toda os acompanhava 
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e applaudia, os inspirava e sustentava nesse commettimento, que a opi
nião publica, no Brasil, saudou com enthusiasmo, seguiu com alvoroço, 
e não encobriu a contrariedade, a tristeza, a decepção, com que viu es
tacionar antes de triumphante em toda a linha o impeto desse movi
mento . 
. , ... 

De nada, logo, podia deixar de ter sciencia o Governo Federal. 
Estava a par de tudo. Mas, quando o não estivesse, seria por não que
rer; o que, então, lhe carregari aos hombros uma responsabilidade ain
da mais pesada: a da ignorancia voluntaria, intencional, maliciosa . 

Não havia de ser por mingua de avisadores, noticiadores e averi
guadores que o Chefe da Nação não se achasse cabalmente senhor de 
quanto alli passava. Teve-os quantos buscou, e não buscou, uns espon
taneos, outros interrogados e consultados. De todas as classes os teve, 
das mais cultas, das mais independentes, das mais insuspeitas; capita
listas, industriaes e negociantes; magistrados, medicas e advogados; 
pessoas sem rasca na política; amigos da sua maior int:midade e con
fiança. 

Um destes ultimas, em confidencia que respeitamos, calando o no
me do autor, disse, uma vez, a quem escreve estas linhas, quando se 
achava na Bahia : "Já não sei como escreva ao Epitacio, para o con
vel).cer da verdade" . 

Mas o jogo do Presidente era esquivar-se ao murmurio e clamor 
de todo esse mundo, com perguntar aos Srs. Se abra, Moniz, Aguiar 
& C., se aquillo era mesmo assim. Aguiar, Moniz Seabra & C . lhe 
asseguravam que não; e o Presidente apagava a luz, ageitava os traves
seiros, conchegava os lençóes ao queixo e pegava outra vez no somno 
dos justos, sonhando gue tudo isso, dado pela opposição bahiana como 
verdade e reverdaàe, não era, como lhe batiam fé aquellas tres hon
radissimas testemunhas, senão mentira e rementira. 

Eis como o Chefe da Nação, de somneca em somneca, de engôdo 
em engôdo e de maneio em manejo, se foi deixando arrastar até á mar
cha do Exercito Brasileiro contra o FA 'TASMA da revolução bahiana; 
e ahi, ainda tão mergulhado em intima narcose lhe estava o espírito, 
apezar de já ter abertos e esfreg-ados os olhos, que deu, indiscretamente, 
ao mundo, o espectaculo daquelle seu jubilo, esrmmejante em louvores 
ao Ministro da Guerra, pela faranha heroica da mobilizacão de seis 
mil homens em a]f!uns dias, quando bem perto de si tem c Brasil auem 
no mesmo esoaco de tempo, mobilizaria mais de trinta vezes esse ' nu
mero de soldado:', sem correr o risco de que nenhum lhe apparecesse 
descalce. 

::VIas não nos antecipemos no curso dos successos. 

De tudo sabia o 
Gov <er ·no da 
União 

A manobra do Pre
sidente 
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Esse movimento, contra o qual o Governo do paiz acabou, lan
çando todo o seu Exercito, - todo, porque de mais não dispunha, -----: 
esse movimento, nas informações officiaes dadas ao Ccl.ttete pelo Go
verno da Bahia e pelo quartel general na Bahia até ás vesperas da 
intervenção, não passava de uma enscenação de phantascopio, onde al
guns bonecos de en gonço, com armas de caçoada e tiros de bichas da 
India, simulavam ridiculamente uma revolução de verdade. Esses ca
beças de motim, a que a opposição attribuia cavados de altura, carradas 
de energia e maravilhas de influencia, não passavam de bandoleiros 
ordinarios, capitães de cangaço, desprezíveis salteadores, analphabetos 
e desclassificados. 

Revolução'? Qual revolução! Eram apenas differenças, brigas e ri
xas de aldeia, absolutamente localizadas, circumscriptas, ephemeras, 
cond~mnadas a expiar onde nasciam. Nenhum caracter político tinham, 
nen?uma acção política exerciam, a nenhum resultado oolitico che
ganam. 

O Governo Estadual estava armado para as debellar sem custo, 
cómo a verdadeiros casos policiaes. A situação do Estado era de paz 
geral. A da administração bahiana de inteira tranquillidade. Não 
havia, nessa: perspectiva, a menor sombra. Nem, sequer, se entrevia no 
horizonte a mais leve ameaça. 

De um dia par2. outro, porém, sim, rigorosamente, da noite para 
o dia, mudou subitamente a linguagem nas noticias do General Com
mandante da Região :Militar. 

O movimento sertanejo ganhara tal vulto, as tropas revoluciona
rias estavam tão perto, que o vigia presidencial, já em risco de se ver, 
em poucos dias, rosto a rosto com ellas na Capital, teve de dar rebate 
ao Presidente. O caso não era tal essa ninharia, que 5e pintava . O 
Governo Estadual não podia com elle. · Urgia que o Federal, a toda a 
pressa, lhe valesse. 

Com que meios de ajuda'? Um batalhão'? Um corpo'? Um regi
mento'? Não: um Exercito, todo o disponível do Exercito Brasileiro. 

Foi então que entrou em scena o Sr. Calogeras, o nosso Carnot
guri, militar pelos ares e esgares. 

O Ministro paisano honrou a paisanada. No mesmo abrir d'olhos 
em que o Dr . Epitacio Pessôa ·comparando todos os direitos, saccou da 
forja a nova edição, ad usum praesidentis, das suas ooiniões sobre a 
intelligencia do art. 6.0

, o seu secretario da Guerra, correndo e corn
car.do, mexendo e mexelhando, lhe apercebeu, com a presteza de uma 
omeleta simples, a mobilização do Exercito Federal . 

Dias antes, quando ainda não passava de um chinfrim o levanta
mento dos sertões, o apparato de toda essa machina contra elle seria 
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o mesmo que o acarreto e assestamento de um canhão contra uma pulga. 
Agora, porém, de repente, já era tamanha a revolta, que não se 

desprezavam de se medir com ella as f orças regulares da Nação, re
unidas todas como se o solo da patria estremecesse abalado pelas has
tes de uma invasão inimiga . 

Mas, no Brasil, é incalculavei a exabundancia de originalidades. 
Noutro qualquer torrão povoado de creatura·s humanas, não se cogita 
em mobilizar as forças nacionaes, senão para a guerra, e guerra com 
adversa rio capaz de se affrontar com ellas. Aqui uma mobilização 
póde ter por objecto um méro passeio militar . 

Quando a frota do Lloyd, requisitada com azafama, despejou na 
Bahia, em duas ou tres viagens, o Exercito Brasileiro, o Minist ro da 
Guerra, como aquelle Almirante, que dizia a um official : "Menino, 
não se mate: estes dreadnoughts são para matinées", tranquillizava a 
toda a gwte, assegurando que aquillo era uma simples excursão re
creativa. O Exercito obraria unicamente por acção de presença. Che
gado elle á Bahia, estava tudo acabado. De so rte que essa mobilização 
vinha tão <Ómente para metter medo, um papão de creanças. 

Não sabia., oorém, o Sr. Pandiá que ia ver-se mais · ~rego alli do 
ou ~ na 1ingm de seus antepassados. A experiencia logo lhe mostro.u 

. que a tabaroada, por aquellas terras, não se corre de tutús, e tem ma1s 
. r-~ce i o á deshonra do que á morte. 

Os primeiros officiaes enviados ao sertão dalli volveram com im-' 
pressões de surpresa e espanto. O que ?.cabavam de v r. r, em homens, 
disoasiçõfs, rec•rrsos , organizacão. tudo lh es revelava nm campo de luta 
inesoerado, onde o Exercito mesmo, com todos os sem elementos de 
sup~rioridade technica iria esba rru em obstaculos de gravidade extre
m;, e quem sabe se não invencível, a não se r com o dispendio incalcula- · 
vel de .tempo, sacrifício enorme de vidas, <: eoperdicio de bens de toda 
a ordem . . . 

Cahiu então em si o General Commandante da Região M ilitar, 
e começou a dirigir ao Presidente as considerações de que se occupou 
o correspondente telegraphico d'" O Imparcial", na sua edição de 13 
de Março. 

O telegramma alli trazido a publico exara o oue n~. quelle Estado 
circulava co rrentemente, nas pr8prias rodas militar~s, ent;e as pessôas 
mai~ autorizadas . Aquella autoridade militar .i á nã.o podia descarregar. 
as tmtas ao negrume da tormenta. e iá reconheci::~. " as nronorcões da 

- . " d . " . . . 
re~cçao sertaneJa , escrevia as zonas, por onde ella se alastrava" , 
"os chefes. nue a dirigiam, as forças, oue ~. snoten tava;11, J.s diffirul
dú!es de todn o genero, com que teri a de lutar o Exercito". uma vez 
aberta a campanha cóm aquella gente e naquellas paragens, ,onde esses 

Cae tlas nuvens o 
Governo 



Mobflisação \l)ara 
não brigar 

O movimento da 
Bahia e -a g réve 
do Rio 

568-

homens se movem livremente, no seu· elemento, com immensa vanta
gem sobre os que as não conhecem . 

Deante de complicações taes o proprio General, não obstante o 
seu seabrismo e a sua confiança natural na espada, tendia para uma 
conciliação, que atalhasse a effusão de sangue, a guerra civil e as in
certezas de um labyrintho de imprevistos. 

Tal era o geito, que iam tomando as circumstancias, quando en
traram a desenhar-se os prenuncios da ultima gréve, cujas proporções 
tanto ameaçaram o Governo e a ordem social. As forças, de que, a 
bem desta, elle dispunha no Rio de Janeiro, eram sobremodo escassas, 
e não resistiriam, se a parede não se resolvesse, como se resolveu, tão 
depressa, a muitos dias mais de promptidão militar. 

O Presidente da Republica teve, então, em toda a ~ua intensidade 
o sentimento do erro imperdoavel, em que cahira com essa criminosa 
expedição, que, empregando o Exercito na missão odiosa de estran
gular a liberdade na Bahia, arriscára a tamanho perigo o Governo da 
Nação e a sociedade inteira, para sal v ar aquelle execrando e execradissi
mo Governo Estadual da justiça de seus concidadãos. 

Exposta, aqui, a ordem constitucional e social a contingencias tão 
temerosas, não era na Capital da Bahia, mas na Capital da Republica, 
o logar do Exercito Brasileiro, o seu posto legal, o seu campo de acção . 

Teve, nesse momento, o Presidente, a consciencia clara de que seria 
toda sua a responsabilidade pelas consequencias, se não se puzesse termo 
immediato a essa absurda e arriscadíssima situação. 

As necessidades mais instantes exigiam impreterivelmente que a 
concentração das nossas forças armadas volvesse a ter por séde a Ca
pital do paiz, centro de sua vida, integridade e consernção. 

Mas como havia de tornar da Bahia o Exercito, d0ixando alli os 
elementos revolucionarias'? Seria -desfechar em ridículo -a interprô)a 
commettida com alardo retumbante do nosso Poder Militar. 

surge o ardil dos , · 1 T 
taes accôndos O embaraço, porem, não era msuperave . udo estava em que a 

área do movimento não continuasse a estender-se, e a insurreição não 
transpuzesse os limites, a que chegara. 

Isto posto, viesse, á guisa de accôrdo ou accôrdos, qualquer coisa, 
que com tal nome se rotulasse, ainda que não tivesse realmente, simi
lhante caracter . 

Quanto ás condições do negocio, não havia muito que apurar: 
todas serviriam, embora duras -de roer ao Governo do Estado e ao da 
Nação, comtanto que os insurrectos não continuassem a usar das armas, 
e neste sentido assignass~m escriptos apresentaveis com actos de concor
dia e convenios de paz . 
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Feito isto, o telegrapho, 'meneado pebs agencias «ssalariadas e 
pelos correspondentes de secretaria, _juntamente ~om o officia_lismo, o 
officiosismo e o ven;,lismo de certa Imp rensa, maiS que conhecida, mas 
sempre utilizada, aprestariam a scena para os effeitos da_ ,occasião; _e, 
quando, mais tarde, a verdade apparecesse a to~a a l~z , F ~e ~c~~na 
extincto o interesse da questão, e o Governo, obtrda a Impressao mlClal, 
teria, á sombra dell a, colhido as vantagens da sua habilidade. 

Eis como assomou ao proscenio coroada de càrvalho, oliveira e loi
ros baratos, essa P ACIFICAÇÃO, que o Sr. Presidente e o seu General 
pretendem inscrever cada qual na sua folha de serviços. 

Acabamos de traça r a histeria das suas origens. 

Procedamos-lhe agora ao exame do valor, nestes embargos ã baj u
lação, que, se hoje não valerem de nada, valerão ao menos, amanhã, 
mais cêdo, talvez do que se cuide, como depoimento ad perpetuarr; 
rei memoriam, nem só quando a historia a seu tempo, vier, mas antes, 
muito antes ao chegar para os vivos do presente, a conta das respon
sabilidades. 

Encetando a tarefa, de que se incumbira, com tanto maior açoda
mento quanto, s-eabrista franco e descoberto, lhe cahira, com ella, a 
&Ôpa no mel, o passo que deu antes de mais nada o General Comman
dante, foi de sequestrar, insular o sertão, cortar-lhe as communicações 
com o coração do Estado, segregar inteiramente os sertanejos do grande 
centro da opinião bahiana, e trancar-se, com elles no encerro, a que, 
assim, os condemnava, não como um Chefe de Exercito com adversarios, 
a cuja belligerancia ia immolar até as leis e a Constit~üção do paiz, 
mas como um agente pol icial com vassallos de seu arbítrio, a quem 
tractasse de extorquir concessões á força e ao mêdo. pela coacção moral 
e pela ignoranci::t da verda.de sobre as circumstancias o.:correntes. 

Levado, assim desse intuito, um dos primeiros actos, por onde en· 
caminhou a sua estrategia, foi o seu telegramma do começo de Março 
ao Coronel ~Iarcionilio de Souza, cabeça do movimento na Região, que, 
do interior, em Maracás, se estende até ao reconcavo, em Nazareth. 

E is os termos desse documento : 
" Bahia, l. (Official - U rgente) - Coronel Marcionili.o de 

Souza - Maracás. - Hecebi vossos telegrammas. Estou prompto a 
"assegurar-vos todas as garantias possíveis. Como penhor dessa segu
rança, tende a minha palavra de representante do Governo Federal. 
Tenho urg_ente ~ecessidade de tra!~r comvosco", sendo indispensavel 
~uspende_r Immediatamen,:e as hostilidades~ já tendo eu, confiado que 
Isso fareis, dado ordens ·para que a polzcza se lzmzte a guardar na de
f enswa. Offereço-vos mandar um representante meu conferenciar cQm
vosco ou com um delegado vosso, onde combinarmos dando-vos todas 
as garantias julgadas necessi!Uias". ' 

Como se montou a 
armadlilha 
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"O caso presente, com a intervenção federal , está consummado e 
resolvido pelo Governo Federal", de accôrdo com a Constituição da 
li.epublica .. Por isso, "appello para o vosso patriotismo'', af im de se
guirdes o caminho dos outros chefes sertanej os, "esclartcidos e patrio
tas", que já estão em vias de fornecerem accô;·do de pacificação. 

"0 Governo Federal to;nou todas as providencias, envi-ando nu
me rosas forças federaes para aqui, aeroplanos, etc . Esses elementos, 
porém, só intervirão se os chefes do movimento não d~ s ej arem entrar 
em accôrdo de pacificação, o que espero não se dará, pois a maior parte 
delles prometteu resolver o caso da melhor fórma. 

"A cabo de telegraphar ás forças de jJOlicia agindJ na região de 
Areia: e Santa lgnez que não ataquem", sómente <.gindo se fo rem ata
cadas. Estou certo de que suspende reis immediatamente as hostilidades 
e me telegraphareis com urgencia a vossa deliberação em face deste 
telegramma. Saudações. - General Cadoso de Aguiar." 

Commentando esse despacho, de que só quasi w:s semanas depois 
de expedido tinha conhecimento a impr·ensa, "A Noite", em 19 de 
~/Iarço, adduzia ponderações, que merecem conservadas. 

"Ha", dizia ella, muitos pontos curiosos nesse despacho, e 
que suggerem admiraveis juizos em torno :1 sinceridade com que nessa 
questão da Bahia têm agido a Gove rno e o seu representante milita r. 
Em primeiro legar, pelo tom d3. redaccão, ficam logo des:nentidas as 
affi rmativas que officialmente eram feit2.s sobre o a ~: alphabetismo, 

ignorancia e dignid ade dos chefes sertanejos, pois que, se taes fossem 
seu.s attributos, de outra maneira redigi ria o Gene r~.l o despacho que 
abaixo transcrevemos. Em se,s;undo logaf, affirman do o Genenl que 
chegaram aeroplanos á Bahia, não se S8.b~ quem diz a verdade, se " 
Minist ro da Guerra, se o Commandante da expediçãs b:thiana . Final
mente, para não retardar o sabor que o publico ha-de encontrar na lei
tur;J. do telegramma, assignal aremos ainda como contradizem as pro
messas constantes das instrucções do Sr. Presidente da Republica, em 
relaçã.o ás forças policiaes da . Bahia, as refer encias que no .telegramm3. 
faz solemnemente o General Cardoso aos destacamentos de Areia e 
Santa Ignez e ás movimentações da milícia bahiana." 

Entre belligerantes mutuamente reconhecidos, não se conceberia, 
da parte do mais para com o menos poderoso , linguagem de maior 
cuidado em urbanidade, respeito e gentileza . 

O General "assegura" aos revoluc\onarios " teclas as garantias pos
síveis". "Em penhor desta segurança", diz-lhes, "tende a minha pala
vra de represent~.nte do Governo Federal" . .. ' 

E', pois, o "GovERNO F EDERAL MESMo" quem, por meio de um 
representante seu, constituído expressamente com esse intaito vae "TRA· 
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TAR", isto é, praticar, debater, combinar, ajustar, negociar, convenciO
nar com o Capitão das forças rebeldes . 

Não pretende que este lhe venha ao encontro : ao encon tro delle 
Ira. "Üffereço-vos" (diz·· lhe) "MANDAR UM REPRESENTANTE meu CON
FERENCIAR comvosco, OU COM UM DELEGADO VOSSO, ONDE COMBINAR· 
MOS, DADAS TODAS AS GARANTIAS JU LGADAS NECESSARlAS." 

Como bem se está vendo, não podia o GovERNO FEDERAL, pelo seu 
"representante" ad-hoc, ir mais longe em primores de civilidade, cava
lheirismo e acatamento . 

Não quer que os chefes se rtanejos tenham o menor risco, ou . in· 
commodo. Nem suggere que e.;tes o procu rem. Elle é que lhes s·ahe ou 
corre ao encontro. E nem mesmo faz questão de que acudam em pessôa . 
Podem-lhe enviar um delegado, que, vendo-se com o do Governo Fe
deral, com elle "conferencie", postas, de antemão, "as garantias", que 
julgarem "necessarias", e desde logo tranguillos quanto á policia do 
Estado, a que o orgão militar da União já " deu ordens", para "não 
atacar", e "aguardar na defensiva". 

J\1as é assim que o Governo da União se porta com DESORDEIROS, 
BANDIDOS, SALTEADORES E JAGU NÇOS'? 

Oh, senhores ! não esquecamos as data·s. Isso eram aquelles homens 
até vinte e tantos de Fe.._;er;iro, vesperas da intervenção. Agora, uma 
semana depois, são chamados a entabolar negoci~cões d·~ paz nos mes
mos termos, em que Foch . convidaria, para conferir e negocia r, a Lu.d
dendorf ou. Hindenburg . 

Nos mesmos termos'? Não; por que, com esses, aptnas se obser
varia o tratamento protocollar. Não se rasgariam sêdas . 

Aqui, porém, o Governo da União, em acto official, condecora com 
as honr-as de "esclarecidos e patriotas" os chefe s se rtanejos da rebellião 
contra o Governo do Estado; e, quando os solicita a "suspender~m ' 
as hostilidades", quando os convida a irem com elle "trat;J_r", "confe- 
renciar" e "combinar", corôa. ainda, essas rehções de egual a egnal 
no terreno diplomatico e militar, com um "appel!o AO PATR.I0TISMO" 
desses hcmens. 

A ruim villanagem de oito dias antes galgar:1, a passadas gigan
tescas, essas distancias in venciveis na escala do merecimento, da vali3. 
e da honra, impondo ao Governo do paiz tão desusadas homenae:ens . 
só porque . tivera o ardimento do se11 direito, e não se ar receara de 'Üd;n 
por este com a rmas em punho contra governos, como 0s nossos, oue 
não respeit:1m leis, que só ao mêdo se dobram, que só com a fon;a têm 
considerações . · 

Grande licão aos outros burgos podres brasileiros, para que se 
edifiquem e lembrem ! Mas liç:i.o nã.o menor, ainda maior lição áquelle 
mesmo, á grande Bahia, senhora outr 'ora, hoj e se rva de villões, -
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grandíssima lição, para que aprenda e se habitue a não temer senão 
a sua propria fraqueza. Os que não ousam ir até ao fogo pelos seus 
direitos, são os que incorrem na vil ta official de rebeldes e bandidos. 
Os que pelos seus direitos se abalançam até á guerra, aos proprios go
vernos contra quem se insurgem, impõem a consideração de "esclareci
dos e patriotas". 

Raposias do Ge-
neral Entretanto, bem diz o :mnexim que o pelto muda a raposa, mas o. 

Aeroplanos no ser-

natural não despoja. De pello mudou a diplomacia generalicia nos rapa
pés aos caudilhos sertanejos. Mas o natural maligno, esse não perdeu. 
Esse lhe está ressumbrando todo naquellas passagens do curioso tele
gramma ha pouco transcripto, relativas á consummação do caso da 
Bahia e aos aeroplanos. 

Na primeira dessas passagens brada para o sertão que "o caso 
presente, com a intervenção federal, ESTÁ CONSUMMADO E RESOLVIDO 

pelo Governo Federal". 
Na segunda leva a noticia daquelles temerarios que "o Governo 

Federal tomou todas as providencias, enviando para a Bahia "nume
rosas forças federaes com AEROPLANOS, etc . " 

Este et ccetera, depois dos "aeroplanos", quereria, naturalmente, 
dar a suppôr que, além delles, tinha esse Governo remettido, tambem, 
alguns zeppellins, carros de assalto, ou tanques, torpedeiras, submari
nos e minas fluctuantes, para as contingencias da guerra nos campos 
e mares do sertão. 

JVIas, a ser isso o que se quizesse insinuar, por que havia de ficar 
S. Ex. em meias palavras? por que não ter logo o Sr. General Com
mandante a coragem de o dizer abertamente, embora nunca se houvesse 

· cogitado em remetter para as chapadas e oceanos do sertão minas sub
marinas, torpedeiras e tanques? 

Se o dissesse logo de uma vez, seria o Sr. General tão rigorosa
mente veraz nessa pilheria, quanto o era em deitar prégão águellas 
gentes de que o Governo Federal já expedira para a Bahia aeroplanos; 
ridícula atoarda, a que o Ministerio da Guerra, aqui, havia opposto a 
mais terminante negativa. 

Poderia, acaso, a tal respeito, laborar o General Commandante 
nalgum engano, como os autores e victimas dos grosseiros boatos, a 
esse tempo j·á desmentidos pelo Ministerio da Guerra? Claro parece 
que não. Aeroplanos não são objectos de porte ordinario, que no tama
nho ou aspecto se confundam com cunhêtes de cartuchos, carabinas, ou 
metralhadoras. 

tão Quando, portanto, o illustre guerreiro propalou para os sertões 
que havia aeroplanos, enviados pelo Governo da União, para tomarem 



parte na investida contra os sertanejos, bem sabia não estar fallanclo 
verdade. 

Nias convinha m.ctter ull1 susto aos matutes, que u bra 'i o General 
Commandante desconhece, ao ponto de os imaginar · capazes de se sobre
saltarem com puerilidades e tolices. 

A visão sertaneja é a visão do bom senso. Apanha, certeira, um 
disparate, no ar, como o tiro de um pica-páu, nas mãos de qualquer pas- . 
s~rinheiro daquellas terras, colhe no vôo o mais veloz e exiguo passa-
nco. 

Quando o quizeram amedrontar com a infantil abantêsma, o ser
tanejo encolheu os hombros e muchuchou de desdem vendo ao primeiro 
relance que para a guerra nas invias, eriçadas e selvagens agrestias 
daquelles sertões, o aeroplano seria a mais inepta das armas. 

Talvez o Ministro da Guerra faça daquellas vastidões a mesma 
idéa que o Ministro da Marinha, quando ordenou por telegramma ao 
Capitão Plinio Rocha que tomasse immediatamente o primeiro vapor. 
Para o tomar, tinha elle de viajar cem leguas. Cem ou duzentas le
guas, isto é, seiscentos ou mil e duzentos kilometros, 5ão distancias, 
que os habitantes daquelles desertos e amplidões não estranham, ma~ 
que esfalfariam os nossos soldados regulares, mórmente os nossos con
scriptos de hoje, e que os aeroplanos, concebidos e talhados para as 
guerras européas, seriam incapazes de vingar, através de mattas, cha r
necas e solidões, cuja superfície bronca, revêssa e tremen2<~mente a~ci

dentada lhes não depararia trecho, onde buscarem a terra, e descama
rem do vôo. 

Cada arma de guerra tem o seu destino e terreno peculiares. 
A infantaria, a cavallaria, a artilharia, os tanques, a aerostação militar 
são cada qual para o Minis te rio que se lhe age i ta. Ninguem :-rcanda rü 
um regimento de cavalleiros escalar rochas alpestres, ou um corpo de 
carabineiros bater muralhas de fortalezas. 

Do mesmo modo, as naves aereas de combate não -:ão para tu--lei, 
nem para toda a parte. Contra uma esquadra, uma cidac.e, uina IJraça 
fortificada, uma caserna, um deposito militar, uma estação ferro-viaria, 
ou um comboio em movimento, um acampamento de exercico, uma linha 
de trincheiras, qualquer agglomeração, em summa, vis i vel e consi lera
vel , de elementos de guerra, o aeroplano é uma terrivd arma offensiva 
para a observação, o bombardeio, ou o ataque. 

Mas nos sertões bahianos e na guerra sertaneja, a elles amoldada, 
nár ha nada, que com tal se pareça. Nem accumulaçõfs de material, 
nem concentrações .de gente. Nenhum alvo claro, largo, seguro. ·r udo 
obscuro, incerto, occulto, fugidiço. A lucta esparsa, disseminada, furtiva. 
Po;· toda parte surpresas e accidentes, em toda parte ciladas e impre
vistos, uma campanha que se derrama por immensidades bravias, que 
se perde nos ermos, que rompe das furnas e grotões, serpeia nas valla-
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das, assoma nas cabeças dos sêrros, desapparece nas gargantas, e . dos 
desfi ladeiros, onde um troço de homens póde estranguhr um exercito, 
rola, como os penedos que dali desabam, . obedecendo ao enxurro das 
torrentes, ou ao braço do rude serrano, que com algumas lase1s de 
rocha esmaga batalhões ou regimentos. 

Um aeroplano por alli '? Seria, mais ou meno;, como um hiate 
entre gelos polares, ou um dreadnought nas aguas do S. Francisco. 

O outro pesadelo, com que o General devaneiou tirar o somno 
aos chefes sertanej os, para os ter, tresnoitados, á discriçiio da sua von~ 

tade, era o novellesco embeleco de que, com a intervenção federal, o 
caso bahian0 estava " resolvido e consummado." 

Esta segunda inexactidão trahia o Pr~i:d,~nte, cuj o emissario espe
cial não o poderia desmentir, dando por liquidada uma questão, que 
aquelle prestava a Deus e ao mundo estar sob a imminencia de se li· 
quidar por um accôrdo, em busca de cuja fórmula andavam todos labu· 
tando. 

Eis ahi dois falsos testemunhos palmares num só acto official. 
Dirá o Sr. General que isso mesmo é a guerra: violcncia e estucia, 

armas e mentiras . C'est la guerre. 

Seja. Deixemos á guerra a culpa dos dois maranhões, com que 
aquelle telegramma de S. Ex. se mettia a enfiar de medo homens que 
o não têm a nada. 

JVIas, assim como :ib~ Ün, j á o ;w·smo nã,J urrorre Cü lll a ·'nota" 
dada por S. Ex . á imprensa bahiana, em 19 de Março e estampada 
aos 22, no Rio, peio Correio da Manhã . 

. Admitta-se que, em guerra, as partes nella envolvidas possam illu· 
dir uma á outra, para vingar menos severamente pela manha o que, 
pela força , não lograriam senão á custa de sangue e devastações. 

Mas, no caso de que ora se trata, já não te:nos o General Cardo~•i 
d.~ Aguiar a fazer côcos e contar h,storias da carocha ao Coronel Mar
cionillo. Temos, sim, o Commandante da Região Militar, ainda, além . 
,lHo, interventor federal, dando conta dos seus actos ao publico, de 
que é servidor, e a quem deve, sobretudo, lealdade e verdade. 

E' nessa posição que o delegado da União, pelo seu quartel Ge
neral, escreveu aquelle papel, onde faz ao paiz estas declarações : 

"Aproveitando a opportunidade o Sr. General Com mandante da 
Região communica, ainda, que tambem se acha pacificada a zona de 
:\1aracás, tendo chegado a um accôrdo conciliatorio dentro da lei e da 
justiça, havendo declarado categoricamente o seu representante, o Co
ronel Marcionillo de Souza que abre mão da candidatura Paulo Fon· 
tes, que não foi o movel da sua revolta". (Correio da Manhã, 22 de 
Março, pg. 2. - O Imparcial, da mesma data . ) 
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Eis o que o General Commandante solemnemente faz publico nesse 
acto. 

Segundo o seu testemunho o Coronel Marcionillo " declarou cate-
goric(!:men te" duas coisas . 

O movel da revolta não foi a candidatura Fontes . 
Dessa candidatura abria mão o Chefe da revolta. 
Essas duas deciarações não precisavam de ser des;nentidas . Ellas 

mesmas se desmentiam · uma á outra. Se a revolta não se fizera por 
causa da candidatura Fontes, como acabava abrindo mão dessa candi
datura'? Se abria mão da candidatura Fontes, como é que della não 
teria feito questão'? 

Mas, nessa invenção .audaz, a fals idade, era ainda mais calva, o 
desembaraço ainda mais arrojado . Não havia só alteração: havia 
inversão da verdade. Não se attribuia ao Coronel Marcionillo só o 
que elle não dissera. Attribuiam-lhc precisamente o contmrio do que 
elle tmha dito. 

A' nota do Quartel General daquelle Commando estampada, no 
Rio, em 2.2 de Março, oppoz, aos 25, a imprensa daquella Capital, o 
texto mesmo das declaraçiies de Marcionillo. 

Eis como, nessa data, o fez A Noite : 
"Foi publicada, aqui, a ordem do dia do Sr. Cardoso de Aguiar, 

em que se declarava haver o Coronel lVIarcionillo de Souza deposto as 
armas, por não se ter revoltado em favor .da candidatura Paulo Fontes, 
victima do esbulho do Governo bahiano. Não é verdade. O telegram
ma daquelle C)l.efe Político ao Commandante do Districto Militar, so
bre a deposição das armas, é este : 

"Satisfeito com o telegramma de V. Ex. offerecendo-nos todas as 
garantias asseguradas compromissos foram tomados posteriormente, re
solvi concitar meus amigos desarmarem-se confiante '~/ . Ex. nos ar
tenderá dentro da lei e da justiça. 

"Nosso intuito é o de fazer com que a soberania do voto seja uma 
verdade, e reconhecido pelo Poder Competente o Dr. Paulo Martzns 
Fontes, indiscutivelmente eleiio Governador do Estado, em 29 de De
zembro p. para o que é preciso gaTantir a opposição, j~oder coníestar 
eleições falsas do Govemo do Estado." 

Confiamos vosso alto criterio e justiça, etc . Saudações. - (A.) 
Marcionillo Antonio de Souza . " 

Ahi está o .bom animo, com que se procedia á execucão da obra 
para a qual aqueila autoridade militar solicitava, no re;nate da su~ 
nota, o concurso das almas honestas, com estas palavras badalantes : 

"0 General Commandante confia em que todos os homens de 
honra o auxiliem nesta tarefa de paz e con~iliação, fazen do esauecer 
resentimentos, que poderão se rvir de entrave ao .progresso do E;tado, 

Falsidades Pal ma· 
res 



e Ímpedír o tranquÍllo trabalho de um grande numero de patddos, que, 
laboriosamente, vivem alheios ás luctas partida rias." (O I mparcial, 23 
Março). 

Nessa nota está o corpo do mais grosseiro delicto contra a verdade. 
Entretanto, o seu autor a encerra, appellamos para todos os homens de 
honra. Onde se viu j ámais a honra sobraçada com o falso testemunho'? 

Condemna o autor desse escripto "as lutas partida rias", que de
nuncia de contrarias ao trabalho e ao progresso do Estado. 

Mas é elle proprio quem, ali mesmo, escandaliza esse Estado com 
os excessos do mais envenenado partidarismo, calumniando os ch efes re
volucionarios, com quem negociava, para exaltar, á cust;J. -da honrada 
candidatura Fontes, a candidatura derrotada pela Bahia, para servir a 
esta desmoralizada candidatura, para a subtrahir á responsabilidade, 
toda sua da revolução, que ella provocou, e não logrou vencer. · 

Que direito póde ter a clamar contra o mal dos partidos, quem, 
mettendo-se ás escancaras na mais detestavel de todos dles, não vacilla, 
por lhe ser util, em conculcar, publica e officialmente, a verdade'? 

Esse Frei Thomaz do imparcialismo é o typo classico da parcia
lidade com rótulo de neutralidade, a quem se referia o correspondente 
d'A Noite, jornal notoriamente isento de caracter partidario, nestas pa
lavras, tão crueis, quanto justas : 

"Só hontem, á noite, terminou a censura exercida com o moximo 
rigor e com toda parcialidade pelo General Cardoso de Aguiar. T oda 
a Bahia está indignada ante a j1artidarissima politicagem desse General, 
transformado em instrumento do Dr. Seabra, cujas ordens recebia por 
intermedio do Sr. Saboya de Alencar. Toda a imprensa independente 
ataca esse militar como o mais partidario dentre todos os officiaes que 
até hoje têm passado pela Bahia. 

"0 General Cardoso de Aguiar continúa cabalando os opposlCIO
nistas para adherirem ao Dr. Seabra, cujo elogio faz publicamente, 
sendo sabido que foi aquelle que mais insistiu com o Dr. Seabm para 
não renunciar, quando este teve um momento de indecisão, garantindo
lhe que tomaria posse plena e governaria por todo o quadTiennio. " 

Taes traços bastam, para debuxar "a . pacificação", cujo retrato 
não podemos acabar hoje . 

Amanhã o veremos completo na exposição real della, nos seus ver· 
dadeiros resultados. 

Petropolis, 8 de Abril de 1920. 

RuY BARBosA. 

(D'O Imparcial, de 10 de Abril de 1920). 
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A REALIDADE - PRIMEIRO ASPECTO 

No intuito de imprimir aos coüvenios que celebrou com os revolu
cionarias bahi:mos a expressão de anniquillamento da reacção liberta
dora e de victoria do seabrismo, cuj:1 manivela tem sido, tres noções pal
marmentc contrarias á verdade notaria das coisas poz em circulação o 
interventor militar. 

Uma dava ao prélo que os chefes da revolução reaegavam a can- Primeira ;·naranh3 

didatura Fontes, declarando-a estranha ás causas do movimento e aos 
seus fins. 

Nas paginas anteriores deste manifesto acabamos de ver com que 
escandalo esse atrevido asserto do General Commandante virou do 
avesso a realidade, e se põe com a verdade rosto a rosto. 

Outra baleb, ·declaradamente da mesma origem official, apregoa
va, antes dos accôrdos, que a revolução depnzera as armas. 

Dest':ute se induzia ao paiz a crer que os revolucionarias, rccorrhe
ctndo-se vencipos, se haviam entregado á lei do vencedor, que haviam 
abandonado immedi::lta e definitivamente a lucta, que não punham con
dições á cessação das hostilidades, que, :mtes de qualquer crença, davam 
por abandonada a campanha. 

A noticia das convenções logo após ultimadas e a divulgação offi~ 
cial dos seus textos vieram mostrar que nenhuma de taes supposições 
era verdadeira. 

PRIMEIRO - Não havia dej;osição mas apenas descanco de armas. 
Não 1\avia cesscuJw, mas suspensão de hostili-dades. Nãü ;ra uma ren, 
dição mas um arrnisticio. 

SEGUNDO - Os revolucionarias não entraram em negociações como 
derrotados. Nem elles, no texto desses accôrdos, se confessavam por 
taes, nem por taes os dava o Governo-;·-

O maranhão n. 2 



Nacls eo entr-e.gow 
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O d~Gmentidt.l 

Eram convidados, meramente, a um ajuste de paz, a que as dua s 
partes concorriam em pé de egualdade, sem relações, de uma pa r:A. com 
outra, de vencedora a vencida ou vencida a vencedora. 

TERCEIRO - Tambem não houve capitulação dos chefes do movi
mento bahiano ante o Governo Federal. Capitulação é o concerto, pelo 
qual as tropas rendidas , se entregam ao vencedor. 

As forças revolucionarias, ali, não entregaram coisa nenhuma. 
Não entregaram o territorio occupado. Antes, declaradamente, o 

conservam debaixo da sua autoridade, com a exclusão explicita da do 
Governo. 

Não entregaram a sua gente. Antes, não .só a mantêm livre, .renão 
com a sua irresponsabilidade assegurada. 

Não entregaram, sequer, as suas armas ou munições. Antes se re
servaram, expressamente, o direÍ\O de reter umas e outras. 

Celebraram, simplesmente, convenções de paz, em que renunciando 
apenas á continuação da lucta, salvaram, sem exccpção alguma, tudo o 
que haviam conquistado e impuzeram assim ao Governl• do Estado, 
como ao da União, as condições mais humilhames, as mais desmorali-· 
zadon.s. 

A ultima, emfim, das balelas semeadas pelo General Comman
dante inculcava que os ca!}eças d;J.quelle movime nto haviam conven
cionado adherir ao Governo Seabra. 

Não dizemos bem, da·ndo o nome de balela a esta versão. Não se 
trata de rumores ou atoardas. E' uma declaração formal, urna cornmu· 
nicação positiva, do General Cardoso de Aguiar ao Presidente, a quem 
essa autoridade militar, no seu telegramma de 24 de Março, assever3 
"terem sido firmados os ·accôrdos com todo;; os chefes sertaneJOS, que 
SI! comprometteram a apoiar o futuro Governo do Estado". (O lmpar· 
cial, 26 de Março, 2" pag., 5• col.) 

A proposição não podia ser mais assertiva, nem mais absoluta: ha 
um compromisso de apoio, e os que nelle concorrem, são todos aquelles 
chefes. 

Eis as bases desse p acto ext raordinario, taes quaes as dão a lume 
ll A No.ite, e O Imparcial, de 26, 27 e 29 de l\la rço, bases, cujos textos, 
divulga.dos, além des3as, por outras folhas da capital, estão de pé, até 
hoje, sem contradicta. 

11 ],0 - O Coronel Horacio de Mattos nãa _entre9ará as 
suas armas I! munições ; ..... · ~ -- . .,_ .. . :~: .. 
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2.0 - ConservaTá a posse dos doze municipios que oc• 
wpou reconhecendo o Governo as autoridades, por elie, H o
meio, nomeadas; 

3.0 
- Serão conservadas, em qualquer hypothese, uma 

vaga de Deputado Estadual e outra de Federal para o Coro
CJel Hora cio eleger os seus candidatos ; 

4." - Reúrarão de Campestre o Coronel Fabricio e seus 
mnigos, com a pro/zibição de alli voltarem; 

S." - Retirarão de Lençóes, nas mesmas condições, o Se
nador Cesar de Sá, e seus amigos, bem como, de Macaúbas, 
o Senador Hermelino, o Deputado Liberato Leão e seus ami
gos. 

6. 0
- O Coronel Horacio de Matios não apoiar!.. o Dr. 

Seabra, continuando a ser oppo'Sicionista. 
7.0 

- Não haverá, para o Coronel Horacio de Mattos e 
seus amigos, nenhuma Tesponsabilidade civil e criminal, pelos 
actos da revolução". 

Convem accrescentar que além dos doze municípios, de que o Corone: 
Horacio de Mattos " conservará· a posse", ficam, ainda sob a sua fis
calização, os de Capivary, Orobó e Itaberaba, "onde, textualmente, diz 
o accôrdo que se fará uma politica de paz". 

E' de notar, outrosim, que o chefe sertanejo, "i·ndicará tambem 
um senador estadual". 

·Demais disso, o "Governo assumiu o compromisso de incorporar .a 

Barra do l\-iendes em Brotas". (A Noite, 27 de Março, 3.a pagina, 4• 
col umn a) . 

Accresce, ainda, que, por esse accôrdo, o Coronel Horacio de iVIat
tos será o delegado regional dos Municípios de Macahubas, Remedios. 
Brotas, Barra do Mendes, · Lençóes, Mendes c Guarany, - "funcções 
estas em que o Govemo da Bahia se r:pressou em o prover, e pelas quae> 
exercerá, naquellas regiões, autoridade igual á do Chefe de Policia. 

Por derradeiro, · sob as ·suas ordens estarão, além das duzentas pra· 
~as enviadas a combatel-o, os destacame.ntos da Íorça poi;cial para alli 
ordinariamente mandados. (A Noite, 5 de Abril) . 

Como se não bastasse ao inexacto asserto a exautoração, com que 
prévramente o destruia uma clausula termin~nte do accôrdo, accresce 
que, ao constar, pelos jornaes, que o General Commandante o envolvia 
nessa imputação, o Coronel Horacio de Mattos acudiu a desmentil-a 
com a maior energia, qualificando com desabrida rispidez a inveraci
dade . 

. .,_ . ......... . 

Arrojo da falsl• 
dada 
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Eis corno nos dá conta do incidente, pelo cabo submarino, "o serviço 
especial d'A Noite", em um te!egramma de 26 de .Ylarço, que esse 
periodico exara na sua edição da mesma data: 

a Tendo o General Cardoso de Aguiar dado urna nota 
aos jornaes, declarando que dos termos do a~córdo com elle 
feito, resulta o reconhecúmento da legalidade do _ Governo do 
Dr. Stabra pdo Corottd. HoracÍt' de Mattos, ~. ttnprensa pu
blica um telegramma deste Chefe sertanejo e ataca o General, 
chamando··o de General Monckausen, como elle í: popularmente 

conhecido aqui. " 

QtJem dita? Quem Consignadas assim as condições dessa concordia, quew é que a 
ae r~nile ditou'? o General Cardoso de Aguiar, ou o Coronel Horacio de iV!attos '? 

o primeiro, cu o segundo~ 

armas 

Horacio de Mattos não abrir:í. mão nem de armas, nem de mum-
ções. 

Ho>acio de Mattos se manterá na posse dos dozt í:!Unicipio>, que 
occupou . 

Horacio de Mattos determinará, nesses municípios, o~ incllviduos, 
que houverem de ser providos nos cargos df no~eação do Govern0, 
reconhecendo-lhe este essa autoridade. 

Tres logares, na representação estadual e federal do Estado, se re
servarão para as candidaturas indicadas por Horaoio de l\'httos. 

Com Horacio de Mattvs convém o Governo em que ~t retirem de 
Campestre, para alli não mais volverem, o Coronel Fabricio e seus arni
gos; em que, nas mesmas condições, deixem os Lençóes o Senador Ce
sar de Sá e seus amigos; em que, com identico rigor, saiam de Macaúbas 
o Senador Hermelino, mais o Deput?.do Libera to Ltão e seus amigo:, . 

Para Horacio de Mattos t seus amigos não existirá, civil ou cri
minalmente, responsabilidade nenhuma por factos da revolução. 

Por derradeiro, sem embargo dessas estupendas conctssões, que lhe
outorga o scabrismo e sua egregia madrinha, a União, Horacio de 
Mattos nega o seu apeio ao Governo Seabra, e contimía a ser-lhe hostil. 

Nesse incomparavel tratado, eis o quinhão de Horacio de Mattos. 
Agora, o outro belligerante, a autoridade publica do Estado e da 

União, que é o {jUe recebe em troca'? 
Na da, a não ser a deposição das armas . 

a,~a Mas nolc-se bem, a deposição elas armas, sem a snt .. entrega, nem 
tl reJtétuição dos territorios ocwpados - verdadc·ira conquista, desde 
que o occupante dalli exclue a acç2.o do GoYerno, substituindo-a pela 
~ua. 
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Eis o que vem a ser o convenio das Lavra~ : o triumpho, em toda Vlcterla da revo· 
. . E d . lu~ a linha, da revolução bah1ana sobre o Governo, asstrn nv sta o, ~:omo 

n ~ União . 

Na outra, das duas convenções principaes, que encerraram o con· O oo;;:~~~~~~ Slic 

flicto, não se nos depara coisa diversa. 
E is, textualmente, o que alli pactuaram os revolucionarios com 

''o General C ommandante da Região Militar", como "interveutor f e
dera! no Estado da Bahia" : · 

"1.0
) - Não resultar do movimento revolucionaria da zona do 

São F1·ancisco nen7mma responsabilidade civil ou criminal por acto ou 
facto praticado pelos revolucionaáos, inclusive o aprtsionamentu dos 
vapores da .Empreza Estadual Viação do S. Francisco; 

"2.0 ) - Seja quem fôr o Governador da Bahia, terá que entregar , 
sob o patrocínio do Commandante da Região Militar deste Estado, 
a dircr.çéw politico"adrniriistratú;a dos mzmicip10s de Remanso, Casa 
Nova e Chique-Chique, aos revoluciouarios seus actuaes occupantes e di
rigentes, que terão ramo seu representante político o Cor:;nel Amphilo
phio Castello Branco; 

"3.0 ) - Apezar de ser una.nime o município de Santa R ita do Rio 
Preto n.o lado do Coronel Abilio Rodrigues de Araujo, .ficará para r;ual· 
quer Governo, este Chefe revolucionaria, tomo respo12Javel pelos desti· 
nos políticos daquelle municipio; 

"4.'') - Não poderá& 7.'oltar ás respectivas localidades as autori· 
dadcs depostas e {Jessoas outr(T_s expulsas pelos. revoluc.ionarios, a bem 
dn. paz e tm.nqnillidade futuras da zona do S. Ft·anwco: 

"5.0
) - Fornecer a região militar da Bahia todas as garanti;~s 

necessarias para o Dr. Cordeiro de Miranda ir á Capital do Estado." 
11 Em, compensação, os chefes revoluciona rios obrigam-se a : 
1.0

) - Paralvsar completamente o movimento revolucionaria da 
zona do S . Franci-sco; -

2.0
) - Fazrr voltar aos seus lares para o seu trabalho quotidiano, 

os seus amigos que comfõem. o exercito libertador da zor.a do S. Fra.n· 
CIJCO: 

3.0
) ....:.... Entregar aos emissarios do General Commandante da Re

giãv todos os vap~res da Em o reza Fluvial do S. Francisco, que se 
:tcham aprision;~dos pelos revolucionarios, com o respectivo carrega 
men_to, segundo o manifesto assignado pelo Commandante de cada 
naviO: 

4.0
) - Acatar e respeita r o futuro Governo da Bahia, vendo nelle 

a pessoa do Presidente da Republica, representada pelo Gener:ll Car
doso de Aguiar. muito di~no interventor federal no Estado da Bahia. 
Remanso, 3 de MarçCl de 1920 - (a) - P elo município de Remanso 
Amphilophio Castello '!3T:~llco; pelo município de Casa Nova, Lip.dolph~ 
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de Souza Estrella; pelo mumc1p10 de Chique•Chique, B. Rosa! v o Tei
xeira da Rocha; pelo muincipio de Santa Rita do Rio Preto, Abilio 
Rodrigues de Araujo; pelo General Commandante da Região Militar, 
Capitão Moysés Alvaro d~ Silva, 1.0 Tenente Alexa<1drino da Luz". 
(A Noite, 28 e O Imparcial, 29 de Março). 

Como no convenio das Lavras, assim, no do S . Francisco, o Go
verno dá União accórda em tributar aos revolucionarios, homenagens ~ 
vantagens, que só a triumphadores se ren·dem e concedem. 

Com a maior solemnidade as forças da revolução alli se designar!!, 
em um instrumento de contracto de que é signatario o Governo da 
União com "o· Exercito Libertador da zona do S. Frtlfflcisco". 

Dest'arte, reconhecidos pelo Governo Federal os corpos revolucio
narios daquellas zonas como exercitas libertadores, virtualmente decla· 
radú está, por esse Governo, que o sertão bahiano se achava escravisado, 
que a reacção contra esse estado era, no sentido proprio do termo, uma 
emancipação necessaria, e que o movimento, pelo qual elh st realizou, 
merece bem da nação. 

r~~~·; ::c~:· · . 

Todas as outras clausulas do accôrdo, comequencias inevitaveis 
desta premissa, a corroboram eloquentementt. 

De entregar armas não se cogita. Não se entregtrram, pois, n~m 
se entregarão · as armas. 

Das paragens onde se estabeleceram, não se ausentarão os revolu· 
cionarios, nem do seu domínio as la rgarão. 

Pelo contrario, nos municípios de Remanso, Casa No v a, Chique
Chique, e Santa Rita do Rio Preto, senhoreados pelas forças revolucio
narias, empenha o Governo da União a sua fé em que :t administração 
e a política serão dirigidas pelos coroneis Amphilophio e Abilio de 
Araujo . 

As autoridades depostas e as pessoas expulsr.s pelos revolucionarias 
não poderão regressar aos logares donde as necessidade ~ da revolu\:ão 
as exterminaram. 

Numa escriptura de avença e boa concordia, tã!J liberal p3_ra com 
a revolur.ão bahiana, onde a trata como victoriosa e a sancciona corno 
"libertadora", não era bem que o Governo a deixasse exposta á repres
são dos tribunaes. 

Dahi a clausula primeira, com a sua absolvição- de pena e culpa 
aos revoluciona:rios por todos os actos e casos da revolução, quaesq\Ier 
que sepm . 

Em troca de taes e tantas regali~s, ajusta, ao menos, o Governo 
Federal , oara a situação b~hian:t, alguma compens11ção, que, na ver· 
dade, o s~ja? 



\\\ . ~~~~m:;Í; " ,M,]h, oom~~,Oo, pol" chá" "'olucioo'ri", 
v1n compensação" do que nesse concerto alcançam, a . quasi nada !C 

reduz, se bem o ponderamos . 

Poder-se-á ter por co1~pensação, num· ajuste de pazes; a méra ces
saçã6 das hosti lidades, quando este é, justamente, o presupposto essen· 
cial. das convenÇões dessa natureza, quando nella está o objecto especi
fico de taes convenções, e quando ahi não se dá uma contribuição exclu
siva de nenhuma das duas partes, mas um beneficio commutn· a ambas, 
que, mutuamente concedido; ambas outorgam, e ambas 1ecebem '? 

Todo a.iuste de pazes · suppõe e envolve, por definição dos termos, 
a cessação da guerra. E, se os ·revolucionarias vieram e conviera·m em 

, !] ão cóntinuar a servir-se das armas, é porque das suas se obrigava lam
bem o Governo a não usar, quando tomou a iniciativa de lhes propôr 
~ elles a paz . 

Logo, esse artigo só por equivoco se acha entre as obrigações dos 
revolucionarias. A obrigação, ahi, corre de parte a parte, sendo tanto 
dos revolucionarias, quanto do Governo. 

Os dois rn ntrahentes depuzeram juntamente os instrumentos de 
combate, · comp mmettendo-se ambos a não os empunhar de novo. 

A compensação articulada em segundo Jogar já estava contida na 
do paragrapho antecedente. Não vem a ser mais, portanto, do que uma 
redundancia escusada. 

Se os rr.volucionarios levantavam mão das armas, e não mudavam 
de' te rra, antes reivindicavam O& direitos de Governo sobre o territorio, 
que occupam, claro está· que, não sendo ociosos, parasytas e vagabundos, 
não era senão para "voltarem aos seus lares", e tornarem, com os seus 
;;migos, "ao trabalho quotidiano", que deixavam de combater. 

-· -·- ·· -~ l 

Com a terceira compensação não se despojaram os revolncionario~ 
de nada, a nada renunciaram, nem cederam a pressão alguma . Fizeram 
o que, em todo caso, teriam de fazer, ainda quando se nouvessem apo
derado, mediante a victoria total , do Governo da Bahia . 

Do material da navegacão do São Francisco tinham elles tomado 
conta unicamente como de·~~ recurso imprescindível de guerra, já para 
transportar a sua gente, já para não deixar que o Governo, por esse· 
meio, acarretasse a sua. 

Cessando as hostilidades, cumpria se devolves~em os vapores ca· 
pturados ao seu uso natural, á na~egação daquelle rio, naveg~ação que 
os revolucionarias já não teriam lucro algum em estorvar, antes, como 
o> mais interessados no progresso daqnellas zonas, eram, mais que ni~
guem, o~ cmpenh:1dos ern ver rest:1belecida e normalizada , 

A ·ceas!!çiio ·das · t;olio
tilidadtill 

O material do Silo 
Francisc~ 
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A que titulo assumiriam elles o senhorio dos bens dessa empreza '? 
Com que direito se abalançariam, esbulhando-a das suas propriedades, 
a um acto de confisco'? E que vantagens lograriam em a. ma:tar, ou que 
meios teriam de a explorar'? 

Chegamos, por fim, á quarta _compens_ação ~ . . _ 
E' com ella que lambe os beiços a s1~uaçao balu~na c_omo g_luta~ 

que acabasse de engurgitar um boccado regw. Pobre s1tuaçao bah1a11a. 
Já lhe sabe como guisad0 appetecivel um osso de canell~ mal enlambu-
zado em graxa . · · 

Nesse topico ·do accôrdo, realmente, acceitam os chefes do Sã(, 
Francisco ( nã.o os das Lavras) a obrigação de "acatar t respeitar o fu · 
turo Governo da Bahia, vendo nelle a pessoa do Presidente da Re
publica". 

M~s · ruminem-se bem os termos desta promess:t, t não se tardará 
em sentir a decepção, que nelles se reserva ao seabrismo. 

Qual será: "o fu turo Gov.erno da Bah!:t '' , a quem esses cabeças re
volucionarias concord3m em guarda r acatamento e respeito?-

O Governo Seabra ?-
Não. Se o fosse, por que haviam de buscar as partes contractantes 

esse longo rodeio'?· Por que não diriam logo as cousas pelo seu no.me? . 
Por que não tomariam o atalho natural de se comprometterem a "acata1 
e respeitar" o Governo do ST. Seabra, ou o Governo do Governador re
conhecido? 

. I,avrava-se o escripto . dessa . convenção aos .3 de !\hrço. Lá está, 
consignada, no texto, a sua data. 

Ora, a esse tempo já o Congresso ·bahiano recúnltecera o candidato 
situacionista. 

Officialrnente, pois, o Governador para o vindouro quadríennio ad
ministrativo, já era o Sr. Seabra. 

Logo, por que haviam os pactuarias de se lhe e:'C)Uivar á menção do 
nome'? Por que é que em vez de· tudo exprimirem wm o nome propn(• 
do Governador já proclamado, teriam ido buscar o r:i.rcumloquio do "Go
venzo futuro"'? 

Por que haviam de alludir ao Governo já na imminencia e a prquc. 
de começar como a um Governo ainda indesígnado c insabido, ainda 
innominado e inconhecivel, quando esse Governo já- recebem, na pia ba· 
ptismal da assembléa apuradoura o nome de Seabraf 

A linguagem dos contractos foge do vago e indeterminado. Onde 
houver um nome individual designado e . con.hecido, não o irá jámai5 

. substituir por uma allusão anonyma. 
Depois, .,) seabrismc do General não podia esqutcer a graça do se:.~ 

idol.o, em occasião para ell r. de tantr· cap richo, na qual se ria mai~ um ~. 
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con~a-gração oHicial a menção do seu nome num acto contractual outo:
gado pelos seus antagonistas. 

Não podia, logo, se r involuntaria, i1ão podia se r dcsintencional <~
omissão do nome do Govemador, a quem se referia o texto, se o tex to si'. 
quizesse, com efeito, referir ao Governado1· 1·econhecido. 

~ão podia ser, c, realmente, não f oi casual , nã(' foi desinte:1ciun ad 1. 

O texto é que não tinha em mwte esse nome. Nelle pcnsararrt os hom~:ns 
do General, que alli o quizeram introduzir . :l\'ias não é mysterio que os 
chefes revolucion:.uios o. enjeitaram , mostrando- se irreductiveis em n~v 
consentir que de tal sujeito se cogitasse naqudlas convenções, e a el las 

se pu·~:essc a mácula do nome abominado. 
Não era, portanto, nesse indiYiduo qu.: lcYavam a mi ra os chcü~ 

~ertanejos do S. Francisco, :~o assigna rem o compror.1isso de acata r o 
futuro Governo à<l B:thia, rJendo nelle a pessoa do Pusidente da R.epu
blica' .. . 

A oração participial não deixll duvid:l. alguma. O "veudo nelle a 
fJessoa do P1·esidente da Republica" varrê do horizon te cont ractual a hy

pothese do Govern ador intruso. 
Os revoluciona rios do sertão não podiy.m ver nu pae do seabrismo, 

n_o homem que deu o ser e o nome á miseria da Bahi«, "a pessoa do Pre·· 
szdente", que se decbr:1.va alt.u e bom som r:tdicalmentc :1eutro entre 
essa parcialidade e a outra. 

Por outro lado o Preside!ltc da R cpublica, ao mesmo tempo, não 
menos aberta c ruidosamente, compromettendo-se a resolv er J. questão 
entre as duas parcialidades com um:{ c~mdidanJTa de mutuo accôrdc, , 
reconhecera, tor-nando publica a sua convicc,:2.o, que aquelle candidato, 
quando mesmo eleito e proclamado G overnador, não poderia exercer (J 

Governo da Bahia. 

Era isso o que estava no animo dos sertanejos. G ente honesta. nâ;> 
lhes cabia no crível que um Chefe da Nacão. assumindo, á face ddla, 

taes compromettimentos, os não cump ri sse, nem menos que os assumisse, 
para os não cumprir. 

Se não oppuzeram á intervenção p residencial a mesma intmnsigencia 
que haviam opposto á politica bahiana, é que nessa intervenção a reve
rc.ncÍ:l ao primeiro magistrado nacional os inàuzia a ver a occasião c o 
meio de se porem por obra aquelhs promessas. 

Todos elles, pois, aguardavam o candidato do accô1·do, 0 candidatG 
t ransaccional do grande arbitro, que a si mesmo se nomeara tal, o caruli
dato de indicação ou annuwria presidencial; e, com os olhos fitos nessa 
justa esper:~nça, era nesse nome, esse candidato, nesse Governador qut 
tin ham o ~entido, quando promettiam "acatar o futuro Go vernn da 
Bahia, vendo nelle a pessoa do P residente tla R efnt bliw''. 
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O candidato, em · cuja escolha entrasse, como conciliador, o PresÍ·· 
dente, era o candidato em que "a pessoa do Presidente estaria, ao JUIZO 

delles, e a que elles, como a tal, dariam acatamento." -
Esta a expressão da derradeira clausula :10 convenio do S. Francisco. 

Ella não os compromette para com o Governo Seabra. Compromette-~;, 
sim, para com o Governo de conciliação, que o Presidente da Republwt 

lhes afiançava. 

Em synthese, portanto, esses accoraos, alvitrado~ e cortclnidos pelo 
Governo Federal, acceitos e endossados pelo Estadual, constituem um;,. 
verdadeira capitulação do poder publico ante a insurreição bahiana, e 
são o attestado cabal, dado por elle a esse moYimento, da justiça de suas 
reivindicaçõcJ. 

O clamor dos sertões está legitimado por aquelles mesmos que, ab:-.
lando, em marcha para os suffocar debaixo do peso das armas, recuaram 
desanimados com a evidencia do inexequivcl, que temerariamente haviam 
concebido. 

Seus propositos vingaram até certo ponto, circumscrevendo a reacção 
bahiana ás extensões, aliás vastíssimas, do territorio sertanejo, por onde 
ella já se havia derramado. 

Mas, dentro nesses limites, que abarcara a sua impetuosa enchente. 
nada mais se obteve dos revoluciona~ios , nac'Ja mais ~e lhes conseguiu 
tjrar das mãos. 

Tudo o em que ellas se tinham assentado com animo adquisitivo, 
- tudo entre ellas se retém, e agora wm a srincçãa "explicita, a ratifi
cação absoluta e o sello ostensivo do Governo da União. 

Clamavam os sertões, clamavam a brados, que uma política esma" 
f;adora e tacanha alli annihilava todas as franquias locaes, e, pesa.."J.do 
sobre o Estado inteiro com um rcgimen de crueldade e miseria, de 
ana-rchia c immoralidade, mergulhava o interior da Bahia num vasto 
lodaçal de vícios e crimes. 

Ca>nsados, por fim, de clamar e reclamar, de bradar e rebradar, sett· 
tiram exhausta a paciencia; e, levantando-se, de puro indignados e exas
perados, por lhe não escutarem as queixas, chegot~, ao cabo de tan to 
soffrer e curtir amarguras, chegou, emfim, um dia, em que aquella popu
lação as acaba de ver sub.rcriptas pelo Governo F e dera/. 

A intervenção, que se abrira e processara com actos de escandalo; ;; 
cumplicidad·e entre a União e o criminoso Governo estadual, acabou afinal 
de contas, desautorando, humilhando, annul.lando esse Governo nos con

venios sertanejos, que converteram as duas grandes regiõts rtvolucio
narias em dous Estados no Estado, cada um com a sua administração e 
a sua polit.Íça entregues aos chefes regi1maes do rrwvi:nento reivindicativo, 
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coroado, assim de bom exito, senão quanto ás suas aspirações geraes à~ 
redempção da Bahia, ao menos quanto aos interesses e direitos daquellas 
zonas, agora armadas, por esta victoria, para. um dia, quando Deus quizcr, 
concluírem a emancipação daquella grande província brasileira. 

Mas, com ser já tamanha (nos traços por onde até aqui temos exot· 
minado esses actos), com ser já tamanha a baixa oor elles infligida ;tO 

orgulho do poder, á soberbia da força e á desenvoltura àa política bra
sileira neste cás0 da Bahia, compendio raro de lições para o estudo pra
tico ào nosso regimen, - as feições mais originaes, mais impressionadora5, 
mais estupefactivas destas obras primas do Governo da R epublica aind~ 
são outras. 

Ha não menos de umas quatro ou cinco (cada (!Ual mais de- encher 
as medidas) , em que o inaudito orça pelas raias do incrível. 

Demos a uma por uma a rapida vista d'olhos, :' que a occasião nos 
abre Jogar. 

Os convenios sertanejos declaram inculpaveis ~m absoluto os revo 
lucionarios pelos actos de qualquer maneira imputaveis á revolução. No 
caso que alguma lei os castigue, tal lei, em relação a elles, será como s~ 

não existisse. Por que'? 
Porque assim o convenciona o P1·esidente, mediante o General, seu· 

representante nesses actos. 
Qut nome tem e que cousa é isso, em Direito'? Amnistia. Completa 

amnistia. Amnistia i-ncondicional. 
Nada mais justo. Os revolucionarias não podem responder por tae5 

actos; visto que não são actos propriamente seus, mas actos da Bahia, 
cujos instrumentos eram os seu5 autores. 

Nenhum Parlamento o negaria. Nenhum hesitaria em votar ess:'l 
medida, absolutamente irrecusavel. 

A revolução dos sertões bahianos é uma erupção da opinião publica, 
do sentimento popular, cujas cratéras se acham, neste momento, caladas, 
mas não extinctas. Os rumores que, ainda agora, dalli vêm, estão-lhe de· 
nunciando o persistir da ebulição subterranea, que pÓde tornar á super
fície em novas ·explosões, se os mesmos elementos Je pressão anteriore~ 
continuarem a nutril-a. 

Instaurar processos e applicar o Direito commum :1as bordas incan-
de~centes de um vulcão mal apagado seria obra de loucos . · 

Em casos taes a amnistia não é só um acto de clemencia e um dictamc 
da necessidade, mas um rendimento do poder ordinario a exigencias ex
triwrdinarias da soberania, clirectamente ,~anifestada em actos imme· 
diatos ela comml.jnidadc. 

Inaudito so-bra inau
dito 

A amnistia 
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Mas onde achou o Presidente da Republica a faculdade, a que alli 
recorreu, de se substituir á legislatura na concessão de tal mercê? On 
as lettras e palavras mudaram de valor em nosso idioma, c já não dizem 
o que diziam, ou o que a Constituição permitte ao Chefe da Nação 
(art. 48, n. 6) é "indultar e commutar penas". 

Mas extinguir a culpa, isentar da responsabilidade, tolher a acção 
judiciaL deli r o delicto, isso, em summa, a que se chama "conceder amnis
tia", compete privativamente ao Congresso Nacional". (Art. 34, n. 27). 

Quem deu, poi5, áquelle General a con~petencia, de que usa, para, 
em nome do Prcsidfnte, outorgar, naquelle contracw, essa concessão'? · 

Semelhantemente, como especial mandatario dv Governo Federal, 
avençou, nesses dous compromissos, o General Aguiar a interdicção da· 
qucllas zonas aos individuas, que a revolução, a bem da ordem publica, 
dalli excluiu duraate o curso do movimente. 

Essa medida fulmina os seabristas daquellas regiões c, com elle~, 
os elementos vorazes e crucis, que as têm assolado e comido como pragas 
infemaes. Entregando, pois, a tal sorte esses elementos, deu o seabnsmo a 
mais triste cópia da sua ingratidão, deslealdade e cobardia. 

Os antagonistas do seabrismo nunca exigiram contra essa gen::c 
senão o direito commum. :Mas, num Estado onde o Governe e os tri
hunacs se acham entregues a uma aberração de moral, que não conhece 
lei, o patrocínio official collocou e5sa escória de flagell adores do povo 
acima de toda equidade, acima de todo o direito, acirr..:t de toda a justiça. 
Deu -lhes a irresponsabilidade, e pô l-os á solta, como se diz que o de·· 
monio põe os espíritos do mal, para torturarem os que não são da smt 
cortêlha. 

Se alli houvesse administração e legalidade, policia e juizes, desin·· 
çados estariam aquelles territorios desse praguêdo. E' por isso que :l 

Bahia se levantou pela candidatura de um magistrado. Seria a elimi
nação do crime e o jubileu da Justiça. 

Mas o Governo Federal oppoz o seu veto a essa :.spiração, já legal
mente consummada pelas urnas, e consolidou no Governo da Bahia a. 
nsurpação, na situação da Bahia o crime, no~ sertões da Bahi.a o bandi· 
tismo protegido pela administração estadual. 

Eis por que não existindo all i Codigo Penal e cadeia para os mal
vados, que têm submettido aquellas paragens ao domínio da crimim.lidadc 
1 clapsa e da im-punidade illimitada, quizeram; nos seus accôrdos, os revo
luciona rios bahianos remover a gangrena sertaneja ;.JOr uma i:ltervenção 
de alta cirurgia, por um systema incruento, mas radicaL 

Na~ cidades maiores, nas agglomerações policiadas, esses elemcnt;:;s 
aggressivos e clesorga·nizadores se diluem entre a m.ultid:io, sem que S": 

dê a sentir em grande a presença dcl)es. :vias no~ campos, nas regiões 
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recen1 o desenvolvimento; e, então, es~as v·~lenti:>s bar haras, esses pres
tígios da brutalidade, criando grossura, atrevimento, petulancia, assumem 
proporções de grave perigo publico, de selvageria habitual e intoleravel, 
de verdadeira ameaça sócial. 

E' dahi que resultam, num paiz de . alta civilização como os Estados 
Unidos, os escandalos dlC Lei de Lynch. E' dahi que, entre nós, procedem 
esses actos de summaria execução, em que, tantas vezes, as populações 
de municípios, villas e aldeias vão levar á porta do máo juizo, do admi
nistrador corrupto, ou do potentado libertino, a ordem terminante dt 
expulsão immediata, com prohibição de volta. 

O systema de administração introduzido na Bahia pdo Presidente 
Hermes com o bombardeio c consolidado agora pelo Presidenú Epitaci0 
com a occupação militar, infestou desse mal terrível os sertões bahianoJ. 
O povo sertanejo esperava curar-se delle pelo Governo de um juiz incor· 
rupto e varonil como o Dr. Paulo Fontes . 

. Cortada essa esper~nça tranquilizadora pela quero, posso e mando 
presidencial, não lhe restava outro remedio, senão o que esse mesmo 
quero, posso e mando, ora ás boas com Deus, ora com o diabo, acceitou 
e firmou nos convenios do S. Francisco o das Lavras. 

Mas uma causa é executar extra-legalmente actos extra-legaes ou 
illegaes. Outra, querer envolver ern fórmas jm·idicas actos de méra fo rça. 
Ao Presidente da Republica a Constituição não dá o direito de banir, 
ou desterrar. Só desterra sob o estado de sitio ( art. 80), mas, limitach· 
mente, para emquanto elle durar. 

Ora, esse direito, que não assiste ao Presidente, é o que elle alli, so
lemnemente, reconhece e assegura aos chefes sertanejos. 

Não é de crer pratique S. Ex. actos de tal e:10rmidade, sem lhes 
reflectir na legitimidade e nas consequenci-as. 

I sso podemos ter por seguro . 

.Mas o que ninguem será capaz de adivinhar, é de que modo se ageita 
com essa barbaridade jurídica a consciencia jurídica de um jurista, de 
um juiz e do primeiro magistrado nacional. 

Lá se avenha a sua consciencia, entretanto, como puder. 
Quizeramos, todavia, rastear o como elle nos responderia só a uma 

pcrguat2. 

Se algum desses malfeitores do sertão, que a colera do povo alli 
não tolera, e que ella dalli poderia excluir,_ simplesmente n:io os tole· 
rando, se armar com ·a vantagem do habeas-corpus, que a solemnidade 
official dos accôrdos lhe poderá dar, e com a ord~m da justiça federa l 

Uma pergun~a 
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fô r bater á porta do Presidente, reque rendo-lhe a i·ntervenção para asse
gurar a execução do acto judiciario, como se arranjará o Governo ·Federal '? 

Excusar-se-á de intervir, desobedecendo á Constituição'? 
Ou, tendo violado scientemente a Constituição, quando celebrou os 

accôrdos bahianos, os iria romper agora por amor da Constituição? 
No primeiro caso, um crime. 
No segundo, uma vergonha. 
E, além dessas, não ha outra alternativa. 
Como se determinará S. Ex. entre o crime e a ;·ergonha "? 
Livrando-se do crime, pa ra cahir na vergonha'? 
Ou furtando-se á vergonha, para se abraçar com o crime '? 

Petropolis, 12 de Abril. 

RuY BARBoSA. 

(D'O Imparcial , de 19 de Abril de 1920). 
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A REAUDADE 

· Em comparação das clausulas contrac.tuaes, ond~, nos accôrdos que 
acabamos de examinar, o Chefe · da Nação dá o que não tem, e usa &c 
attribt<ições, que não possue, - que muito será o entrar dle em ajustes, 
pelos quaes o Governo da Bahia, fazendo muito :nenos, se despe do 
seu poder constitucional de eleger e nomear os funccionarios para dota1 
desta prerogativa as influencias revolucionarias do sertão bahiano '? 

Heza expressamente o convenio das Lavras que, nos municípios en
tregues a Horacio de lVIattos, o' Governo do Estado . reconhecerá as auto·· 
ridades por elle nomeadas; e o do S. Francisco não estatuc menos cb· 
ramentt a mesma cousa, quando commette a Castello Branco e Abíltc, 
de Araujo "a direcção político-administrativa" das quatro municipa 
lidades por elles occupadas. 

São, dest'arte, dezeseis .municípios bahianos os de cuja administraçao 
e política está inteiramente excluído o Governo do Estado. 

Mas, se o que se chama Governo, se compõe exclusivamente de ad· 
ministração e politica, uma vez dadas, nesses dezeseis municípios, a 
política e administração áquelles chefes serta·nejos, - que é o em qu.: 
ainda governará, de qualquer modo, essas municipalidades o Governu 
da Bahia'? quacs os remanescentes de competencia, em que irá exercer 
ainda alguma autoridade esse Governo sobre aquclh parte do territori<J 
bahiano '? 

Foi, entretanto, para salvar o .Governo da -Bah!a que o Presidencc 
interveiu. 

Mas salvou-o, levando-a a esses actos de inrommenl'uravt"l !·ebai· 
xamento. 

Natural era que aquelle Governo, habituado a rngulir tudo, tainhc~ 
isso deglutisse resignado. Mas o que se não esperaria, é que o Presi
dente da Republica o conduzisse pela mão a este suicídio. 

Passa da. m:éta a crueldade. 
Se esta não é ainda a desforra do Sr. Er>itacio contra o Sr. Seabr.1, 

onde iri~t acertar melhor urna vingança longamentê ruminada 'il 
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lnusrvenção per- .·\ intervcm:ão ferlcral nos Estados constitue, pela sua natureza • 
pt::lo seu objecto, uma situação transitaria. Preenchido o seu intuito, 
isto é, rcpellida a invasão estrangei ra , mantida a fórma republicana. 
rr.st:tbelecida a ordem, asegurada a execução das leis e sentença:: federaes, 
c: uja t ransgressão a provocou, desapparcce immediata e necessariamentr. 
volvendo a autonomia do Estado á sua integr!d~ulc normal. 

man6nte 

~:: especie bahia:1a ·de agora,. o fiw d.t int<: rvcnç:i.o era, po 1 deci ... 
ração official e iterativa do Presidente da Republ ic:a, attender á requi· 

sição, que lhe endereçara o Governo estadual do soccorro da União, parJ. 
conter o movimentú revolucionaria, cuja marcha llmeaçava obstar aiJ 
reconhecimento e posse do novo Governador. 

Ora, esse desideratwm se acha cumprido, ha m-..:i to . O successor ·:h
quelle Governo está reconhecido e empossado. Logo. acabou, cessou, ex
pirou a inte rvenção. Del! a subsiste o effeito, que levava em mira: :l 

instauração do novo Governo. Mas, constitucio:J.almente, não st póde 
admittir que subsista nenhuma acção actual. 

Não foi, porém, essa a idéa, que presidiu ao accô:dt. celebrad:• 
entre os cabeças da reacção no S. Francisco e o represe!•tanK d& Go
verno Federal. Nesse pacto existe uma clausula, em virtude da qual a 
internnção realm~ntc se proroga e entra em COjHinuidade, p:ua as 
segurar aos chefes revolucionar.ios, já sob o novo Governo, a adminis
tr;H;ão e direcção politica das municipalidades a elles submettidas. 

E :sa disposição convencional, que é alli a segunda, está redigid;. 
ass1m : 

·'Scj·a quem fôr () G overno da Bahia, terá que wtrtg:u, so/1 o p:1· 
trocinio do commando da Região Mi!itar deste Estado a direcção poli 
rico-administrati-va do$ municípios de Rcma·1so, Casa Nova e Chique· 
Chique, aos revolucionarias, seus actuaes occupan es e dirigentes, qu. 
terão como seu rep resentante político o coronel Amphilophio Castellu 
Branco". 

E' como ~e vê, uma determinação, cuja ob.crvancia se apraza pa1 .. 
quando o futuro Gove-rnador houver assumido o exercicio do seu 
ca rgo. Estipulada nos ultimos dias rlo Governo expirante, destina-se ;, 
3er executada· já debaixo do Governo vindouro. 

Ora,_ encetado este Governo, estariam, pelo proprio facto do 3eu 
começo, e:i.:tinctas as funcções do interventor, cuja missão era assegurar 

ao novo Governador o ingresso ao Governo a seu cargo. 
No accôrdo , porém, assentando-se qu", useja quer;, fÔr o Gover 

nador, ttrá que entregar" aquelles municípios u ao3 revolucionarias, seus 
actuae~ occupantes e dirigentes", se delibtra que est~ ajuste se observará 

" sob o patrocínio do co~_mando da Região Milit~r do EstadoH; 0 que im· 
porfa en: estender, proJectar e manter a: contmuação desse pátrocinio 
atravéz do· Ii.óvo Governo. para abonàr, contra· qualquer re·sistencia rven : 
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tual deste, em todo o curso da sua duração, a obscrvancia do compro
misso alli consignado. 

Temos, pois, aqui uma intervenção sobrevivente a si mesma: uma 
íntervenção, que, depois de legalmente ultimada e rncerrada pela ex~
cução total dos seus fins, a extincção do movimento revolucionaria e a 
entrada normal do novo Governo ao exercício das suas funcções, con
tinúa, todavia, na realidade, a existir para garantia de um ajuste entre 
o interventor e os chefes sertanejos. 

O proprio Governo Federal, declaradamente, pdo seu orgão a·d hoc 
na Bahia, dá por concluída a intervenção. E' do proprio General com ·· 
mandante o telegramma, 0 nde, em 24 rle Março, recebe o Presidente esta 
communicaçíío terminante: 

"Tendo sido firmados os accôrdos com todos us chefes sertanejos, 
que se comprometteram a apoiar o futuro Governo elo Estado, considero 
a minha misstio de pacificação terminada, aguardando as ultimas ordens 
de V . Ex." 

H>? incidente sempre no rseu )Fieccado : habi(tu:ü de inexactidão, o 
General, ainda aqui, diz mal as cousas, dando a intitulada "pacificação" 
como o objecto especiflco da missão que o Presidente lhe confiara, quando 
o certo é que, na materia da commissão .. em que e!le 0 investiu, a pa
cificação poderia ser um rr..eio subsidiaria, mas o objecto dessa com
missão era manter a Assembléa estadual em liberdade para a verificação 
ele poderes dos candidatos ao Governo, e assegurar ao candidato, a quem 
ella os reconhecesse, o advento ao seu cargc. 

Mas, se, além disso, tambem a pacificação estava concluída, tanto 
melhot para que já não houvesse nem sombra de intt>rvenção no Estado. 

Os accôrdos, porém, a dilatam, a prolongam,, a estendem por um 
termo indefinido, sob a fórma desse "patrocínio do commando da Regzão 
iliilitar no Estado", emquanto as combinações alli txaradas pudere,n 
soffrer quebra, isto é, emquanto, durando o novo Govern6, subsista, com 
elle, a hypothése de não as querer cumprir, ·e ser necessario, para lhes 
assegurar o cumprimento, o recurso áquelle patrono. 

Eis ahi, pois, uma intervenção, que, juntamrnte, acabou, e não 
acabou. Acabou; porque, legalmente, já ;;,ão póde existir. Não acabou; 
porque, segundo o direito creado pelos accôrdos, se con~ervará num.\ 
cspecie de incubação, para se reerguer, e impôr toda vez que sobrevenh;t, 
no Governo do Estado, qualquer hesitação em obedecer aos termos de 
tal ajuste. 

Aliás, em ultima analyse, est.; vem a 8(>;,. em todo~S o~ dernai.~ pont~ 
o caracter da situação instituída por esses accôrdos que, substituindo, 
em materia de direito publico interno, uma situação legal, por uma si
tuação contractual, necessariamente hão de imprimir á fiança estipulada 
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ém abono de execução do contracto o cunho de cotxislencia com a du
ração da existencia dos direitos e obrigações nclle rstimulados. 

Emquanto uma dellas puder ser descump;ida, er:i1(!uanto um dellt& 
puder se1 violado, essa intervenção, de novo genero, peràmará sempr~, 
em potencialidade co:1stante, em virtualidaJe actua1

, para st reergu::r. 
actuar e exigir a execução do contractado. 

aem No meio, porém, de t,tntas extra vagancias qut dão a esses a c to,,, 
num paiz de direito constituido, e sob um Governo de poderes limitado~, 
uma excentricidade in~omparavel, não se &aher[a qual dellas escolh·~I 
como a mais typica de todas. 

Mas bem póde ser que tocasse de jure tal primazia !l uma, de qu~ 
ainda não tratamos. 

Não ha contractos, em que se não devam mencio!t<~.l, e não hajarn 
de intervir como partes, em pessoa, ou representativamente, os que, me
diante esses actos, adquiram direitos, ou assumam obrigações. 

Ainda quando incapazes, a saber, menores, ou interdictos, os coll 
trahentcs, a presença do tutor, ou curador, a.1 acw não escusa a declaração • 
do seu ministerio de represent~ntc das peswz.s, cuja diminuição ou au · 
sencia de capacidad~ juridica as inhabilita a deliberarem, nos actos, em 
que sãv estipula:1tes, ou promittentes. 

Ora, nesse accôrdo, quasi tudo são disposições, nas quaes o obrigadc, 
í: o Governo da Bahia. 

Todavia, esse Governo, sobre quem recahem quasi wdas as obri
gações alli concertadas, não tem, nesses contractos, 1·epresentaJlte algum. 
nem se menciona, uma só vez sequer, nos seus textos . como parte em 
taes convenções. 

Dir-nos-iam que poderá tel-as subscripto ao depois. Adrnittamos. 
Mas, em caso tal, se esses contractos 5ão escriptos, 5ão publicas, são es· 
sencialmente solemnes, a ulterior adhesão do Governo da Bahia a elles 
teria de correr com a mesma especie de escriptura, ~om a mesma publi, 
cidade, com a mesma solemnidade. 

Onde está, porém, o acto solemne, o acto pub!ico, n ac~o escrípto, o 
acto, em summa, authentico e irrecusavel, pelo qual o Govtrno daquel\e 
Estado acceitasse esses contractos, celebrados sem explicita participaçãJ 
delle, directa, ou indirecta '? 

Se tal acto não existe e, existindo, não poderia estar, licitamente, 
occulto até hoje, que laço jurídico obriga o Governo bahiano li cum · 
pril-os '? 

· l\.1as, se, apezar de não existir vinculo juridicamt ntt contrahido, S( 

tem o Governo bahiano por obrigado a obede~er-lhes, . que figura, p~litica 
ou moral,_ vem então a . ser a desse GoverJ'!O, pretens:ilmente ,autonomo.. 



para quem st in.stitt.em obrigações contractztaes, sert: que elle nada con· 
tracte? 

O caso bahiano veiu, pois, enriqueceT i1 dire!!v privade> l" publicv 
de nossa terra, com uma figura jurídica de todo em todo incsperad::. e 
inconcebida até hoje : a do contracíante sem contracto. 

O unico homem de acção, o unico chefe combatente, que, no sertãtJ 
bahiano, acaudilhou gente armada em pró! do seabrismc, foi o Coronel 
Fabricio. 

Pois é desse auxiliar denodado, o lidador tenaz de Campestre, onde 
resistiu, pelo Governo bahiano, a um longo assédio, expondo temeraria · 
mente a vida nesse arriscadíssimo posto, é desse amigo leal e estrenuo 
que aquelle Governo consentiu no banimer:o .. annuindo em o exterminai 
dalli, com os seus amigos 

"0 Coronel Fabricio e seus amigos", diz o accôrdo. Quantos'? 
Ninguem o sabe. Nem ao Governo da Bahia de tal se lhe dá. São os seus 
amigos de Campestre'? E' quanto basta. Postos fóra do sitio de su;l 
moradia, onde se aventuraram a morrer por aquella situação, terãí'; 
assim, recebido, com a expatriação, o premio dos serviços, que lhes 
prestaram 

Egualmente se compromette, pelo Governo bah!ano, o General in· 
terventor em se retirarem de Lençóes o Senador Cesar de Sá, com os "seus 
:J.migos", assim como, tambem "com os seus amigos" de Macaúbas, o 
Senador Hermelindo e o Deputado Liberato Leão. 

No convenio ·do S. Francisco annue, da mesma fórma, por aquelle 
Governo, oorgão militar da intervenção, á clausula, pela qual não po· 
derão voltar alli as autoridades depostas, nem as pessoas expulsas, pel.}s 
revolucionaria~ daquella zona. 

Dest'arte, nessas duas regiões, todos qua.'1tos s~ assignalaram como 
os mais devotados áquella facção bahiana. todos quantos mais aborre-
cidos se tornaram pela sua communhão com aquelle Governo, todos esses, 
elle e ella os entregaram ás severidades ·da exppiação, fazendo bo.:n 
barato delles, como o fazem da carga pes:!da, que lhes tolha a evasã:>, 
os que, na deba·ndada, n1io cogitam, senão de se salvar a si, aos seus e 
as suas cousas preciosas. 

O mais ingrato repudio, o mais negro abandono cahiu dessas alma~ 
desalmadas sobre aquelles dos seus affeiçoados e devotos, que, por amor 
dellas, mais haviam incorrido na malquerença dos adversarios. 

Era exactamente por esses que o se;-.brismo devia pôr os pés á 
parede, visto serem os mais decididos, os mais ameaçados, os mais 
malquistos dos seus antagonistas. Mas que vale a honra, para os qae 
vivem do interesse'? que monta n coração, nos que só · têm ventre'? que 
importa a côr das faces aos dominados pela guela '? 

o repudio 
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Qut de tal não Íizesse ~mito caso o General, ;;~m gra::-~d~ conta '> 

Presidente, bem se concebe, e se lhe enxerga o motivo. Cada qual tinh:t 
() se11 ponto de vista pessoal, naturalíssimo, num ;egimen onde j:í não 
ha princípios, e só restam pessoas. 

O que assombraria, se não conhecessemos o seabrismo, é que um 
Governo. já não faça questão nem mesmo das condições materiaes d~ 
sua autoridade, e que um partido barateie como carniça desprezível 
os proprios elementos pessoaes da st.a existencia apparente. 

Mas um politiw das ambições -do Dr. Epitasic devia ter alguma 
cousa mais Que zelar do que os estadistas funambulescos do situacionismo 
bahrano, para não dar a sua corresponsabilidade ~ (falta ainda mai~. 
grave) a sua iniciativa aos disparates jurídicos e honores constituciona~; , 
com que suppõe ter resolvido o caso da Bahia, 

Ü~ sertanejo~ , entretanto, procederam, TtO ajuotar dcs accôrdos, CO'lt 

a mais alta intelligencia. Não lhes toca ya a elles esmerilhar as regula
ridades jurídicas. O ponto de vista, em que as circmnstancias os coll,1-
o::avam era outro: era o de não desistirem das co.:1quistas já feita s, não 
recuarem dos progressos já vingados, e, ao mesmo· tempo, darem co!1, 
o concurso do Governo da União que os procurava, uma Jemonstraçã:J 
tmpressionante da sua força, da imponencia do movimento suspenso. 

O poder publico os tratava como belligerantes. O que lhes cumpria, 
logo, era sustentarem nessa altura a sua posição, exigindo tudo, exigindo 
ainda além do exigível. 

Limita-ndo-se a condições moderadas, teriam assumido . uma attitud~ 
humilde e subalterna. 

Levantaram, pois, a voz, ~ impuzeram. Impuzeram clausulas, que 
invertiam os papeis entre elles e o Governo Federal. Dictaram termos, 
que exorbitavam, até da Constituição. E o Governo Feàeral não discutiu : 
concedeu-lhes tudo. 

Nem o Ge;J.eral, porém, nerh o Governo da Un!ão, hem o da Bahia. 
podiam considerar pelo mesmo angulo ;> assu:np-.:0. 

Se pudessemos ter por obra autonoma do G~r.erai Commandant: 
esses accôrdos, ainda assim não deixaria de ser maravilha qu!: uma alt1 
patente do Exercito, hontem Min~stíO da Guerra, roj e representante do 
Chefe do Poder Executivo numa intervenção federal, nãc. tenha as noçõ~, 
mais elementares da Constituição do pa!z , ou, tendo-as, seja com tal ir· 
:isão, que as traga debaixo das botas e espora~, como se vê de semt 
lhantes actos. 
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Mas cuncertos de gravidade tamanha, não lhes podia o General 
Commandante dar a sua assignatura, como delegado presidencial, sem 
que dt antcmãc· o~ submetesse ao Presidente. 

Não cabe, pois, deixar -de ter por certo, que foram préviamente te. · 
legraphados ao Presidente da Republica, e só depois de lhe receberem ~ 

prasme, é que o interventor, em nome delle, os subscreveu. 
Quando mesmo, porém, se houvesse dado, para com o Chefe d<t 

Nação, a facilidade, ou liberdade, que nada autonza ·a suppôr, de qu, 
o seu mandatario só lhe communicasse os termos dessas convençõe~ 

quando já firmadas, - - o que não j)adece absolutamente duvida ne · 
nhum:r . é que, depois de assignadas, o negociador e s1gnarario dtllas em 
nome do Governo Federal para logo lh'as havia de transmittir em seus 
textos, inteiros é exactos. 

Or~. sendo assi:n, o silencio de. Prtsidtnte, quand0 não haja sidc. 
a sua approvação decla1 1:da; e o longo lapso de tempo decorrido, importaü1 
em rat!ficação cabaL 

Com effeito o convenio do S. Francisco é datado em 3 de Março, 
aos 20 desse mez, senão antes, já se estampava aqui o das Lav ras, e em 
24, o General Commandante, por telegramina ao Gover.!'lo do Cattett, 
lhe dava como fi nda a sua missão. 

Hoje por consequ~ncia, não haverá temtridad..: em dizer que essts 
ajustes singulares, tidos e havidos. acolhidos e gabados como tratado<; 
solemncs de paz entre a União, o Estado e a Revolução, constituem ver
dadeiros actos presidenciaes, actos du Executivo nacional, tão pessoaes ao 
Presidente, quanto o seriam se elle mesmo os houvesse pessoalmente 
celebrado. 

Or:• , para o Dr. Epitacio Pessoa, legista e le:_:;dado·r, juiz e advo · 
gado, egualmente nutavel em todos estes ;-amos dr: actividade j uridin, 
:1ão ha reconditorios na Constituição Qs seus propri0s mysterios lhe ün 
familiares, ·quanto mais os seus rudimentos, 

Logo, approvandc e ratificandl' Oo accôrdos bahianos, fazendo e 
tornando a fazer seus esses actos, não podia S. Ex. ter perdido j ámais 
de vista o Codigo da Mssa lei suprema. 

Se, pois, com esta se arham elles em contradição patente e gro~· 
s~ira, não era ao Sr. Presidente, á sua experimentada e aguda vista ju· 
·;idica uue as collisões mate:-iaes desses actos com o nosso direito consti· 
tucionai, com explicitas textos seus, poderiam correr despercebidas. 

Fazendo, portan to, o que houve por legitimo fazer, bem sabia o 
que fazia . 

Tão perfeitamente o sabia, como quando acudindo ao seabrismo, 
converteu a intervenção em instrumento arbitraria, para substituir o 
Governador eleito da Eahia pelo c;mdidato derrotado. T ão perfeit~-

lnieons~ituciondide· 
das conscientes 
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mente como quando, sem decreto de sitio, alli se houve da mesmo mbdo 
que se elle estivesse decretado, suspendendo liberdades constitucionaes. 

Essas faces da intervenção eram, até al.E, desconhecidas e insm· 
peitaveis. 

Ninguem poderia sonhar que na intervenção federal esteja conti:io 
implicitamente o estado de sitio, ou que, independentemente de o conter, 
com ell e se eguale essa instituição, na propriedade especifica de su~
pendei as garantias constitucionaes. Ninguem o ~onh:uia. Mas o Go
verno actual da Repuhlica assim o institue. 

Mediante esses accôrdos, porém, a faculdade constitucional da m
:ervenção cresceu com um novo additamento. A intervenção .agora in
veste o Governo Federal de poderes legislativos e ultralegislativos. 

A amnistia era p rivativamente legislativa. 
Pela intervenção, agora o Presidente da Republ~ca decreu. 

amnistias. 
A legislatura não bane, nem desterra. 
Agora, pela intervenção, o Presidente d11. Rcpubhca assume o at 

bitrio de desterrar, senão de banir. 

A~sim pela Constituição B r::ts ilei ra, como pelas Constituições E :,
taduaes. ao Poder Executivo da União ou nos Est3dos, é que compete 
o provimento dos cargos. Mas, d~ ora avante, graça~ ao pre-cedente que 
o Chefe da Nação acaba de crear, essa attribuição é objecto legitimo de 
rontractos, mediante os quae.s o Governo de um Estado poderá tra'ns
ferir, official e solemnernente, a um partido, ou a certas e detenninadriJ. 
individualidades, a selecçãa e designação dos funccionarios. 

Outro sim, da mesma sorte que o Govemo da Nação abrange todo c 
te rritorio nacional, tambem to·do o territorio estadual obedece ao Go 
verno do Estado. Agora, porém, basta um conchavo do Governo do Es·· 
tado com o Governo da Nação, para que se desmembre o territorio e~
tadual ~m zonas particulares, sobre as quaes o Poder Executivo local 
abdica da sua autoridade legal em certas c determinadas f acções 'lll. 

pessoas . 

· Eis a nova Constituição Brasileira, amanhada hoje para a Bahia. 
e amanhã, mercê do au torizado exemplo, extensível a outros Estado> 
nossos . 

Em cada um delles as lutas intestinas st d~rimirãv por meio d,_ 
accôrdos, negociados pelo Governo F ederaL ou selhdos co~ o seu pra 
zimento nos quaes as varias parcialidades se aquinhoarão com pedaços 
do territorio do E stado, repartidos a todas para contento e socego de 
todas, bemaventuradas, assim, nes~e novo seio de Abra)lão. 
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O mosait:o economico em que se vae subdividindo o Brasil pela acçã'l 
dos impostos interestaduaes e intermunicipaes, irá m.ultiplicar-se em u.n 
xadrez de casas ainda mais numerosas, variadas e miudas, cada qual 
com o seu governicho, apenas superficial e nomim.lmente relaciónad·J 
com o Governo e~tadu~l 

Está-se vendo ( hçamos, ainda uma vez. justiça ac Presidente) está-se 
vendo a coacção moral sob c.1ja pressão instante o Governo da União 
mtrou nesta solução prec<>ria e ephemera do {;aso bo1hiano. 

Quando quem accede a uma transacção não póde absolutament: 
deixar de lhe estar vendo a inexequibiEdade, ou a :.nstabilidade, não sr 
conceb~ que com ella condescenda, senão constrangido a se lhe sub
metter ou r~solvido a não a cumprir. 

Resolvido a não a r.um:prir '? Não ~ o caso. Não o póde ser. O Chef~ 
h" Nação não seria capaz de uma perfídia, e do cruel para comsigo 
mesmo. Um Chefe de Estado não póde affectar ignorancia ou inadver" 
tencia da Constituição para celebrar convenios solemnes, e, em seguida, 
allegar zelo da Consiituição, para o.r romper. 

Ninguem se salva de um a~tentaJu COiT. uma turpeza" Nâ~:~ se sahe 
de um crime por uma indignidade. 

A vudade · está, pois, na segunda alternativa. Empachaào numa 
verdadeira betêsga pelo erro constitucional e político da sua intervenção, 
o Presidente necessitava de uma sahida immediata. A questão social 
exigia a volta do Exercito ao Rio de Janeiro; e o Exerc;to, na Bahia, 
além c!e seriamente ameaçado pelo estado ·sanitario, não tinha boas 
d' sposiçi:'!es de se ensanguentar numa lucta fratri~iàa . 

Colhido assim entre as unhas dessa tenaz o Governo Federal es· Dllemma e desastre 
camou~st (é a palavra) , escamou-se, roçando, pelo esueito resquício que 
lhe abria a idéa dos taes accôrdos, com os qu,les o rebate da paz obtida 
acobertava o desastre ofticial. 

Mas de situações taes, uma vez travadas, i~ão ha regresso. Bons ou o lrromsdla.vel 

máos, o-u esses compromissos, lega~ "' ou illegaes, delles se acha prisioneiro 
o Governo da União, como o do Estado. 

O Presidente da Republica os não podia evitar, senão mergulhan"d•, 
na guerra civil, que elle desencadeára, annullandc a rleição Paulo Fonte~. 
t não t!Uerendo abrir, com a intervenção do art. 6°, n. 2, opportunidad~ 
a unia eleição livre, méra averiguação e rectificaçãu cl::. precedentt. 

Por se evadir á guerra civil, em que a occasião lhe não dava L 
herdade para empregar o Exercito· e, declarada a qual, este não poderia 
v~ncer o sertão no sertão, acceitou a trôxemôche, enguliu a olhop çer
rados a espinha, com que Q sert~o o engasgo'-!-
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Agora já lhe começa a sentir as puas no gasn(.te. Ahi está o con
flicto do General com· o delegado fiscal por não querer este convir na 
exoneração de collector federal de Chique-Chique, tunccionario vita
lício, - exoneração exigida pelo convenio do S. Francisco. Ahi está, ou
trosim, o caso -do Juiz de Direito de Maracás, vitalício e inamovível, 
que o accôrdo entre J General e o Coronel Mar..:ionillo extermina da
quella comarca. 

Mais tarde virão os habeas-corpus dos expatriados. Virão todos os 
remedios judiciaes, que essas situações illegaes autorizarem. Ma~ virão 
inutilmente. Porque o amparo de uma sentença valfr:Í contra o arbítrio 
de um potentado, ou de um Governo. Mas não valeria nada contra o 
horror, a colera e instincto ·de conservação de populações inteiras, irre
conciliweis com os scelerados profissionaes e o~ carrascos políticos, qu~ 
alli se cevavam nas torturas da sociedade sertaneja abandonada aos crime;; 
desses miseraveis, como as b1enhas e e;mos ao terror das alim:iria., 
bravias, que os assombram. 

Isso tudo, porém, denota e caracteriza um novo estado revolucio· 
nari0. supe~veniente a outro estado revolllcionario. Com a differença de 
que o de hontem era a geral asphyxia moral; política, social daquell.a~ 
populações, im.mersas numa atmosphera irrespiravel de servidão; ae 
passo que ~ de hoje é a reivindicação popular do direito de viver, ~ 
;eacção impetuosa dos estrangulados contra um Governo predatorio .
as suas bestas de rapina. 

Es5a torrente arrebatou aquelles tumultuarias pactos ao Goveril!J · 
Federal, que, não se havendo por seguro de a vencer, lhe cedeu, nelle~, 
o que lhes não podia recusar, e, já agora , cediqo, não lhe póde mats 
subtrahir_ 

Ma~, se o Presidentt da Republica, entrando em si, quizer ve; 
reflectit~3 com pureza na objectiva da sua consci~n.cia a imagem re:ll 
da verdade TJ.O caso bahiano, - para logo discernid aue elle não abortou, 
não se extinguiu, não está resolvido, e que a paz annunctada, paz d ·~ 
mentira até agora, só o será na realidade, quando a Bahia lograr a sa
tisfação . por que toda ella se agita, ferve; f dama ·. um Governo da SU"

vontade, por el.la designado numa eleição livre. 

O que alli, actualmenre, "meneia as rédeas da administração", é I) 

cocheiro de um carro mortuario, onde vão a enterr1r na valla dos em
pestado~ os restos da autoridade publica. enr.err3c!os entre as quatro 
taboas de um féretro de quarta classe. 

o~ trintanarios e lacaios que lhe vão ladeando a mmba infecta e 
mal p;egada, solemnizando a natureza da ceremor.ia, não dissimulam 
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a índigaidade do ataude~ onde, entre o despreso do povo inteiro, S!. 

conduz ao reino dos vermes a carcassa de um poder, que se afogou na 
propria deshonra e não teiá outro epitaphic. scnãG a mernoria do op
probrio, em que morreu, cuidando reviver. 

Es5CS accôrdos, sem parelha entre as curiosidades nacionaes, ess~" 
accôrdos, de cuj as humilhações faz gala um Governo. que entrou, da pl'!
meira ·vez na Bahia vomitado pelas boccas de fogo do Marechal H ermes 
e, da segunda, lá entra dependurado nas baioneta.> do General Aguia~, 
são, claramente, a certidão de obito e as medidas do caixão, onde vae ;;, 
cova esse morto, enxovalhado e mutilado. 

Es~es accôrdos, com effeito, outorgados pelo Governo Federal com 
a submissão e o assentimento daquella sombra de Governo, p roclamam 
altamente a innocencia e j uridicidade, a benemertcia e o civismo do 
movimento revoluciona ria contra elle operado, 'glorificando-o com os 
resplendores de "libertador", nome que alli se lhe dá solemnemente. 

Esses accôrdos, em que não collaborou, mas a qu~ acquiesceu aquellc 
espectro de Governo, revogam a Constitnit: ão d:t Republica e a Consti
tuição da Bahia, para alli assegurar uma situaç;lo privilegiada aos ek 
mentos revolucionarias contra elle colligados, ql~e ainda agora o nãJ 
reconhecem. 

Esses accôrdos, em que não foi celebrante, mas a que é adherente, 
::< quelle rebutalho de Governo, magnificam os chefes revolucionirios, qu:· 
o combatiam .. cedendo-lhes, até, attribuic;ões ina!iemveis' dos poderes es
taduaes 

. Esses accôrdos numa palav ra, nos quaes não participou come. nt
gocmdor, ma~ a que se adscreveu como subjugadc; aquellc r.roço d:. 
Governo, abrem e medem, no te rritorio da Bahia, amplíssimas regiõ::s 
de excepção, absolutamente fôrras á autoridadt política c administ ra
tiva da organização estaduaL inteiramente entregues á administracão t 

á política da opposiç_ão revolucionari:.t, assim officialmente accla~ada 
por soberana daquelles Estados no EstadG 

P•z revoluoionarls 

A reacção liberal, por conseguinte, nada per~eu: adquiriu. pdc. A victoria aerteneja 

contrario, a::p;clles Estados, impcnetraveis, a·ctualmente, ao Governo do 
Estado, ondt era opprimida, t hoje é senhora. 

Quem perdeu, foi o Governo, com lhe escaparem do senhorio essa~ 
yastas regiões sertanejas do S. Francisco e das Lavras, onde governava 
ao seu talante e de presente nada gover~a. 

A opposição não ganhou o Estado imeiro, de1xand(}.. comD deixou, 
de lhe ganhar a met ropo!e, · cuj ~. posse lhe entregHia todo elle. Ma~ 
ganhou tudo aquillo; o que não é ga11har pouco . 



O Governo não perdeu o Estado inteiro; porque as baionetas do 
Presidente lhe doaram de mãos beijadas a capital em vesperas de per
dida 

Mas veio perder tudo aquillo. O que não é pouco perder; visto 
como, além de já não administrar aquelles immensos trechos do territorio 
estadual, já da integridade: moral do Governo, nada lhe resta. 

Temos, dest'arte, agora, na Bahia, com a collaboraçã0 do Presidentt 
da Republica, um Gov erno que governa, sim, na capital, que governa, 
ainda, no reconcavo, mas que, sobre vastas secções do sertão, sobre a~ 
mais imfortantes regiões delle, sob re as que, política, economict ~ e>· 
trategicamcnte, o dominam, decahiu de todo o poder e autoridade. 

O Presidente da Republica subscreve a esta situação anomala, ex 
travagante, complicada e, para elle mesmo. cheia de riscos, - situaçã<) 
de que é o principal autor. Lá se avenha com as difficuldades e perigos 
da sua creação, já que não é o seu pode! n capiti!>diminuido por essa 
excentricidade constitucional 

A capitisdiminuição, a alienação, o desmembramento recahem, di· 
rectamente, sobre o Governo do Estado. Mas este., para não se achar 
do novo, pouco depois, frente a frente com a reemerge~cia da revolução, 
a que, desta vez, não resistiria, acceitou de boa mente o "dilemma peb 
outra nonta, convindo, alvoroçado, nessa$ mutilações territoriaes e ne:;s'l. 
vergo1;hosa abdicação política, de que são instrum~ntos solemnes os ce
lebres accôrdos. 

E'. pois, o Governo actual da Bahia um Governo, a quem, pút 

amor da vida, não se lhe deu de renuncÍ'll ás condiçücs, pelas quaes 
vale a pena vivel-a. 

Et propter vitam vivendi perdere causas. 
Abdicou de si mesmo, da sua propria entidad·e, de elementos in

alienaveis da sua pessoa moral. Cahiu como um frncto enso' .:lo, que a 
protecção federal embalde tenta confeitar de apparencias es-•agadas. E' 
um Governo virtualmente resignatario. E' um Governo acaçapado. E' 
um Governo estropiado e manco. E' um Governo corrido e mal tolerado. 
E' um Governo em collapso, com a vida a prazo. 

Se a .opposição não venceu tudo, o certo é que, vencendo tudo, nãj 
venceria tão assignaladamente. Conquistando todc o Estado, passar
lhe-hia, naturalmente ás mãos o Governo todo. Nias hzer-se Estado n,1 
Estado, near, no Estado, Estados seus, por ella governados, monta no 
mesmo que sobrancear ao Governo, deshonrado, subjugado e aleijado 

Incompleta, corno veiu a se!, portanto, para a opposição a victoria, 
que logrou nestas propçrções limitadas, não tem, materialmente enc ,1 
rada, a plenitude, que teria •Com o reconhecimento de Paulo Fontes, <: 

, Governador eleito, e seu accesso ao G overno, 
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Mas, politicamente, assume significação ainda mais rude, menospres·· 
siva e vilipendiosa para :1 situação bahiana, além de extravagante, anar
chica e subversiva, assim das leis do Estado, como das da União. Porqu~ 
desarticulou e partiu a Bahia em tres pedaços do antigo Estado,- num 
de cujos troços, unicamente, manda o Governo estadual, com a impas
tura de um poder amputado, rebaixado e descquíiibrado, entretanto que, 
nos outros dous, reinam, cnc:walgados nelle, os chefes revolucionaric~ 
triumphantes. 

A esses homens de tempera, brasileiros de que se poderá desvanear A lição 

o Brasil, e nos quaes se lhe deparariam a elle, em casos de urgencia, 
para sua defesa contra inimigos estrangeiros, uteis cabos de guerra, 
como tsses que Bonaparte elevava rapidamente de recrutas a generae:;, 
- a essas espontaneas capacidades militares, que o genio dos sertõe.; 
cria, e o lia r quotidiano com as cruezas do sertão curte, enri j a e adestra 
para os campos de batalha, bastaram uns cincoent:t dias, para atravé.r. 
de regiões asperrimas e distancias immensas levat a cabo taes conquistR>, 
improvisando armamento, munições, exerc!tos, irregulares, mas formi ·· 
daveis, toda uma organização, em summa com a qual, naquellas pa-
ragens hostis, não poderiam arcar a5 forças nacionaes, senão acaban.i:• 
exhaustas e gastas pela rudeza· dos homens, e.ela agrura dos sítios, pela 
inclemencia das estações, pela contumacia da lucto., pela solidariedad~ 
geral das popul.ações com os caudilhou da sua defesa, 

Qutm do nada vingou a tanto, a quanto não poderia dahi chegar'~ As garaottias da vi~ 
No começo de. Janeiro ainda não surdira .a reacção bahiana. Meiado ctoria 

Março, já era ella, virtualmente, senhora do Estado, onde, para tolhe r 
que se assenhoreasse da capital dentro em alguns dias, teve o Gover;lo 
da União, confessada pelo estadual a sua impotencia de mobilizar o 
Exercito Brasileiro e concentrai-o em peso naquella cidade. 

Agora, caso o Governo local, ou o nacional não observassem aquelle' 
accôrdos, que represaram o allude nas <:lturas, donde se despenhava 
alagando tudc. - agora tomados como. pontos de partida e base~ d~ 
operações o dominio do S. Francisco e o das Lavras, se a massa revo· 
lÚcionaria se puzesse outra vez em movimento, nada lh'o poderia ma1s 
deter, nada obstar ao derradeiro termo das suas reivindicações. 

Para vir dar, entretanto, nesta ephemera e iaconstitucionalissima 
situação nestes resultados miseraveis, -:_ que não fez, que não aven
turou, que não ousou o Governo da .Republica '? 

Jo - A pretexto de intervir em cumprimento da Constituição, 
art. 6°, n. 3, para restabeleçer a ordem no Estado, violou a Constituição, 

O inventario de 11t• 
tentado$ 
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:<rt. 6°, n. 2, intervindo, p;,ra manter, no Estado, uma fórma de GoverniJ 
aJ! ti- republicana. 

2" - Para levar a effeit0 essa quebra da Constituiç:'io, cahiu e:n 
outras convertendo o Exercito Brasileiro em meio de amparar, na Bahia, 
uma facção condemnada pelo povo do Estado na eleição dt Governadnr. 
contra o disposto no art. I 4 da Constituição, onde se declara que ai 

forças de terra e mar são instituições nacionaes, destinadas, "no interior, 
à manutenção das leis", e contra o estatuído por ella no art. 48, n . 4, 
onde se determina que o Presidente da R epublica .1dministrará o Exc! 
cito e a Armada, e lhe distribuirá as forças "conforme as leis federaes': 

3o - No mesm o proposito, se desviou do prescripto na Constituição. 
art. 54, n . 7, quando ao "emprego constitucional dos dinheiros publicas", 
dispendendo sommas já calculadas. até agora em mais de dez. :n•! 

contos com a sustentação, na Bahia, de urr. Govçrnf.> notoriamenrt ·r( 

pu dia do . alli, pela opinião publica e por ella derrolado nas urnas elei
toraes. 

4• --- Para executar essa medida arbitraria., ,,diosa e inconstitu
cional, transgrediu, ainda, a Constituição da R epublica, art. 72, § go, 
e :~rt. 80, princ., suspe:1dendo o direito de reunião, sem que suspensas es
tivessem as garantias constitucionaes. 

li" - Com o mesmo intuito, e quebrantando, por egual, a Consti
tuição, art. 80, pr. e art. 72, §§ 12 e· 18, alli submetteu á censura, não 
só o telcgra~ho, mas ainda o correio. 

6° - Contra o prescripto na Constituição, art . 34, n. 27 , e art. 48, 
:1 . 6, avocou a si. nos accôrdos com os chefes revol~cionarios a funcçãn 
legislativa de conceder amnistia. 

7" - Contra o estabelecido na Constituição, art. 72, § 20, e an. 80, 
§ 2°, n. 2, assumiu, naquelles pactos, a attribuição, que o nosso direit'l 
constitucional não reconhece nem ao Poder Legislativo, nem ac Judi
ciario, quanto mais ao Executivo, de fulminar desterro~ perpetues, 
n :il i os perennes, verdadeiros banimentos. 

8° - Nesses ajustes, por derradeiro cups n,gociações corren.m 
por sua conta, e que não vacillou em sanccionar, contr,weio, ainda, ~ 

Constituição, art. 63, segundo o qual cada Estado "se regerá pela Coa
stituição e pelas leis, que adoptar", entra!ldo em convenções mediant~ 
as quacS o Governo da Bahia traspassa aos cabos da revolução vence, 
dora a escolha de funccionarios estaduaes : ma teria da exdusiva com
petencia do Executivo, consoante á Constituição e :!s leis bahianas. 

Nunca se cumpriu mais reiterada e gravemente a lei de que um 
abvsrn;, t ráz em si ;;.bvsmos. Nunca um erro e-erou múor descendcncia d~ 
err-~s. Nunca um att~n tado, mais numeras ~ .. ,.cadeia de attentados. 
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Se do exame da verdade ao aspecto dos factos r das leis positivas, 
a que neste balanço no~ temos cingido , passassemo:. ~ estudai-a, agora.. 
á luz das considerações moraes, ainda mais, e mais exprobatoriamentc, 
haveria que dtzer. 

Mas, ahi, entraríamos num terreno, de que ainda menos caso fa~" 
a polit.ica brasileira, e onde a justiça nos obrigaria a conceitos ainda mais 
severos 

Numa· época em que o mundo político, entre nós, radicalment~ 
amoralizado, estabeleceu a abolição de toda a moralidade, não ·vale 
a pena gastar razão e tempo com esses a~pectos superiores do assumpto. 

Nós os deixamos á consciencia do Pr-esidente e á da Nação, para 
cujo tribunal se interpête este appello, que hoje, concluímos, esperand•l 
na honestidade certa desse tribunal, assim como na justiça daquf:l,~ 
Deus, de quem as. almas simples acreditam sem 'e enganarem, qu~, 
quando tarda, vem no caminho. 

Nem é para o castigo dos transviados que ora o invocamos, m-a~ 

para que o Senhor de IVIisericorclia os leve aü arrepe'üdl!nento e á emenda_ 
emquanto seja tempo, arredando-o.<; dos enos fa~aes e irreparaveis, a 
cujo ascendente sinistro não resistem as mais altas rutilantes e mar<l· 
vilhosas estrellas. 

Istú porque, neste período tenebroso da historn humana, todos ·.J.J 

11ue amamos a liberdade, todos os que ver-da-deiramente lhe queremos, 
devemos temer como o niaior dos seus perigos a desmoralização da au· 
toridade 

P etropolis, 15 de Abril 

( D'O Imparcial, de 19 de Abril de 1920). 
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A INTERVENÇÃO NA BAHIA 

Publicamos hoje os accôrdos feitos pelo General Cardoso de Aguiar, 
a que se referiu a entrevista hontem publicada. 

CO:'<VE N IO DE LEN ÇÓr:S 

. '' Intcndencia .Municipal de Lençóes, em vinte e tres de i\1arço cJ.e 
mil novecentos e vinte. Aos vinte e tres dias do mez de JVlarço do 
:mno de mil novecentos e vinte, nesta cidade de Lençót's, comarca de 
Lavras Diamantinas, Estado federado da Bahia, no salão nobre do 
Paço Municipal, ás quinze horas, reuniram-se os ExceJlentissimos Se
nhores Capitão do Exercito Doutor Felinto Cesar Sampaio e Doutor 
Joaquim Caribé da Rocha, i:mi-ssarios representantes do Excellentissimo 
Senhor General Alberto Cardoso de Aguiar, Commandante da Quinta 
Região Militar, e Excellcntissimos Senho:rcs Doutor Z-ecarlos Pinto 
Barreto, Professor Antonio Carlos de Assis, Coronel Famtino Gomes de 
Castro, Coronel Pedro Pereira Bastos e Coronel !vlanoel Alcantara de 
Carvalho, en1issarios do Excellentissimo Senhor Coronel Horacio de 
Queiroz ~1attos, chefe do movimento revolucionario da zona sertaneja 
Centro Oeste, estes emissarios, sob a presidencia do Doutor Zecarlo~ 
Pinto Barreto, e com a assistencia do Coronel Horacio de Mattos e 1 

mais ainda os Excellentisstmos Senhores Coronel Francisco Borges de 
Figueiredo Filho, repres·entante do município de Macaúbas e Coroneis 
Vicente Pina, membro elo Directorio Politico de Lençóes e Roclolpho dos 
Santos Mattos, todos estes sob a prcsidencia do Capitã_o Doutor Felinto 
Cesar Sampaio, para firmarem o accôrdo em virtudt do qual ces3a desde 
já o referido movimento revolucionaria, chefiado pelo Coronel Horacio 
de :Mattos. E depois de rejeitada a preliminar de se annnllarem ás elei
ções, ultimamente procedidas para o preenchimento do cargo de Gover
nador do Estado, no quatriennio de mil novecentos e vinte a mil nove
centos e vinte e quatro, preliminar fortemente defendida pelos emissa
rios do Coronel Horacio de Mattos, ficou entre este e os emissarios do 
General Cardoso de Aguiar, assentàdo que o Coronel Horacio de Mllt· 



tos e seus amigos terminariam por completo o movimento revoluciona
rio, mediante as seguintes clausulas que foram acceitas de parte a parte: 
Primeira - Absoluta isenção de responsabilidades civis ou criminaes, 
por actos praticados pelos revolucionarias desta zona ou factos decai
rentes da acção dos mesmos. Segunda - Para provimento dos cargos 
de nomeação nos municipios revolucicmarios, o Governo ouvirá os se
guintes chefes politicos: Em Lençóes, o Coronel Manoel Alcantara de 
Carvalho; em Brotas de Macaúbas, o Major João Archanjo Ribeiro; 
en, V\Tagner, o Major João de So:uza; em Remedio, o Coronel Leonidio 
Ambrosio de Abreu; em Guarany, o Coronel José de Souza Guedes; 
em Macaúbas, o Coronel Francisco Borges de Figueiredo Filho; em 
Breginho, o Coronel Francisco Teixeira; cabendo aos dircctorios poli
ticos a indicação dos nomes para os cargos electivos. Terceira - O 
Governo promoverá, por todos os meios a seu alcanct., a supprcssã(> 
do munir:ipio de Barra do I'vlendes e sua incorporação ao municipio de 
Brotas de Macaúbas. Ouarta - Retirada absoluta de Manoel Fabricio 
da politica do murlicip.io de Campestre, fazendo-se depois a reunião dos 
habitantes do mesmo município · para escolha dos seus representantes . 
Quinta - Nos municípios de Itaberaba, Orobô e Capivary, fazex-sc: 
uma política de aproveitamento dos melhores homens se-m distincção de 
parcialidade politica. Sex ta - O Govern0 envidará todos -us mew >, 
para tornar effect:iva a permanencia das autoridades judiciarias nas sé
de/'. das rumar c a .~ e termo~ . Setima - Nas proximas eleições estaduaes, 
o ·partido situacionista recommendará para cadeiras á Assembléa um 
Senador e um Deputado indicados pelos chefes políticos, constantes d:1. 
clausula segunda . Oitava - Ficará debaixo das garantias e do patro· 
cinio do Senhor Gener:'tl Commandante da quinta Região Militar o cum
primento de todas as clansu!as apresentadas . Nona - Confiante nas 
garantias de completa justiça e equidade, offerecidas peio Senhor Ge
neral Alberto Cardoso de Aguiar, Commandante da Quinta Região Mi· 
litar, o Coronel Horacio de Queiroz :Mattos e seus amigos dos munici
pios citados, em sendo acceitas as clausulas deste accôrdo, prestaram 
pleno apoio ao futuro Governador da Bahia, reconhecido proclamad<· 
pelo ·P oder Politico Competente. E, por nada mais haver a trat:u, o 
Senhor Pr.esidente deu por findo os trabaihos e mando,I lavrar a ore:, 
sente acta, que, depois de lid~ e achada conforme, vae assígnada -por 
todos. Eu, Antonio Carlos de Assis, servindo de Secretario, a escrevi 
em duplicata, 11ma para ser entregue aos Excellentissiinos Senhores rr:· 
presentantes do Excellentissimo Senhor General, Commandante da 
Quinta Região Militar, e outra para ser entregue aos representantes do 
Excellentissimo Senhor Coronel Horacio de Mattos. ( Assignados), 
Capitão do Exercito :Felinto Cesar Sampaio, Joaquim Caribé da Roch,1, 
Eng~nheiro Zecarlos Pinto Barreto, Antonio Carlos de Assis, Faustino 
Gome~. de Castro, Pedro Pereira Bastos, Manoel Alcantara de Carva· 
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lho, Horacio de Queiroz Mattos, .Francisco Borges de Figueiredo Filho, 
Vicente Pina e Rodolpho dos Santos Marques. 

De accôrdo com o original. Em 24 - 4 - 920 - Capitao MoYS:É:.'S 

ALVES, Assistent~ do Commando da S.• Região Militar." 

CONVENIO DA REGIÃO DE S. FRANCISCt1 

(Remanso -- Casa No·oa - Chique-Chique e Santa Rita; 

Clausulas - Primeira - Não resultar do movimento nenhun1a 
responsabilidade civil ou criminal por acto ou facto praticados pelo~ 
revolucionarias, inclusive o aprisionamento dos vapores da Viação do 
São Francisco. Segunda - Qualquer cidadão que assumir as rédea5 
do Governo da Bahia conservará .nas condições em que se acham os 
municípios de Remanso e Chique-Chique, · sem procurai repôr ne~sa~ 
localidades as autoridades policiaes e pessoas outras, que derem causa 
acs movimentos locaes. Terce ira - Seja quem fôr o Governador da 
Bahia, confiará sobre o pat.rocinio do General Coinmandante da Hegião 
a direcçãv político-administrativa daquelles municípios e mais o de 
Casa Nova aos seus actuaes dirigentes, sendo o Coronel. Amphilophio 
Cilste l1 o Branco o representante político elos tres municípios. Quarta 
- Apesar de ser o município de Santa Rita unanime ao lado do Co
ronel- Abilio Rodrigues de -Araujo, tambem ficará ~ob o patrocí nio do 
Senhor General Commandante da Região, sendo aquell..: cidadão res
ponsavel pelos seus destinos politicos . Quinta - Garantias fornecida;> 
pelo General para o Senhor Cordeiro de Miranda pode: seguir á Ca
uital deste Estado e lá permanecer com as .devidas garantias, emquanto 
durar a intervenção, por ter desistido do movimento revolucionaria da 
zona do S. Francisco. Sexta - A volta das autoridades judiciarias 
par a os seus respectivos lagares. Em compensação, por esses favores, 
os chefes do movimento: Primeiro, paralizarão todo movimento da zona ' 
de S. Francisco. Segundo, desarmarão todos os seus amigos, envian
do-os ao~ seus lares, para a continuação do seu trabalho quotidiano. 
Terceiro, entregarão aos officiaes emissarios os vapores da Via<;ão de 
S. Francisco, com as suas respectivas cargas, sendo que a do vapor 
Carínhanha voltará a ,Toazeiro erri dois dos vapores dos tres aprisio .. 
nados. Quarto, o vapor Carinlza.nlza irá levar o restante do pessoal 
até Formosa do Rio Preto, sob il direcção do seu Commandante, de l:í 
regressando tão logo tenha cumprido essa missão, á séde da navegação . 
Quinto, respeitarão e acatarão o futuro Governador da Bahia, vendo 
nelle a pessoa do General Cardoso de Aguiar, muito digno Comman
dante da Região Militar da Bahia . Remanso, do!~ de Março de mil 
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nriVecentos e vinte. (Assignados) - Amphilophio Castello Branco, Ba
charel Rosal v o Teixeira da Rocha, Lindolpho Estrella, Abilio Rodri
gues de Araujo, Capitão Moysés Alves da Silva e o 1.0 Tenente Ma
noel Alexandrino da Luz. 

De accôrdo com o original . Em 24 - 4 - 920 - Capitão MoYS};~ 
Al.VES, .Assistente do Commando da s.a Região Militar . " 

CONVEN!O DE CASTRO ALVhl> 

Aos vinte e tre~ dias do mez de .Marco do am1o de mil novecento~ 
r: vinte, no paço :lviunicipal desta Cidade ,de Castro Alvt>;,, presemes () 
Senhor Coronel do Exercito Izidro de Souza Figueiredo, representante 
do excellentissimo Senhor General Alberto Cardoso de Aguiar, Com
mandante da Quinta Região Militar, a quem o Governo Federal delegou 
poderes para pacificar o Estado da Bahia, conforme o respectivo de
creto de intervenção, e o Senhor Coronel da extíncta Guarda Nacional 
Octaviano Burgos, representante do -Coronel Marcionilio Antonio de 
Souza, Chefe das forças civis que estiveram em armas contra o Governo 
do Estado na zona comprehendida e-ntre Maracás-J equié-,Poções-N aza
reth-Bôa Nova e Monte Cruzeiro, foi restabelecido o presente accôrdo 
sobre as bases que abaixo se mencionam, em virtude do qual o Coronel 
}..iarcionilio se retira da lucta com seus amigos, não consentindo que 
ellcs continuem armados a perturbar a paz do Estado, pela manuten
ção da qual fica responsavel na zona em que exerce influencia poht1ca. 
As condições a que se obrigam as partes accordantcs pelos seus repre
sent:mtes são as seguintes, além do que se contem no preambulo acima: 

Primeiro - O Coronel Marcionilio Antonio de Souza obriga-se a 
depôr, de facto, as armas, como já disse ter feito, não consentindo que 
bandos armados eommettam depredações na zona em que tem acção po
litica. 

Segundo - O mesmo Senhor não se oppõe de qualquer modo, á 
posse do Doutor José .Joaquim Seabra, no Gover-no elo F.stado, prtlstau
do apoio a sua administração, por si e por seus prepostos nos cargos 
de que forem investidos por nomeação do mesmo Governo ou por elei-
ções legalmente feitas e reconhecidas. · 

Terceiro - O mesmo Senhor desliga-se de quaesqlier compromi~·
sos, por ventura assumidos com os elemento~ opposicionistas, tendentes 
ao reconhecimento do Doutor Paulo Fontes como Governador do Es
tado da Bahia, separando-se politicamente dos que fore:n contrarias ao 
presente accôrdo _ · 

Quarto - O excellentissimo Senhor 
Quinta Região Militar promoverá, pelos 

General Commandante da 
meios lega(!s, o afastamento 
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para outr;t zona, do Doutor Leonardo Lcssa, que accumula .:s f uncçôes · 
de Juiz de Direito com a~ de Chefe Político de Maracás e arredores, 
com manifesto prejuízo para seus jurisdicionados . O Senhor Coronel 
Octaviano Burgos, aproveita•ndo-se da opportunidade, em nome do Se
nhor Coronel Marcionilio e no seu proprio, faz um appello ao Governo 
do Estado para que sejam cieadas escolas de ambos os sexos em todos 
os lagares onde a população infantil ir.1ponha esta necessidade, de modo 
que, annualmente, sejam creadas dez escolas, até que satisfaçam a todas 
as localidades carentes desta medida, visto como é do analphabetismo 
que resultam, na maioria dos casos, as luctas intes tinas, po rque os go
vernos que têm tido o Estado e os prepostos nas localidades têm abu
sado da ignorancia das populações ruraes. Outrosim, espera que os po
deres publicas cuidarão opportunamcnte dos meios de tr:.u1 sporte indis
pensaveis a uma zona rica como os sertões bahianos, que têm vivido no 
mais absoluto descaso, construindo vias ferreas que: liguem o centro ás 
margens do Rio S . Francis<.:a e á Capital, com ramaes para as cidades 
lateracs, -abrindo igualmente estradas car roçaveis onde não seja possí
vel a construcção das vias ferreas. 

Finalmente, declara o mesmo Senhor Octavi:mo Burgos que o Se
nhor Coronel l\tla rcionilio Antonio de Souza não oossu~ armamento de 
guerra, tendo seus amigos se utilizado à e "vVin~hester·" c differcntes 
a rmas de caça, todas de propriedade particu lar, podendo auxiliar na 
arrecadação, se assim julgar conveniente o G overno Federal, mediante 
indemnização arbitrada per uma commissão de profissionaes militares, 
que levará em conta o estado da arma e o seu V"-lor balístico. Annexo 
á presente, está uma relação das pessoas indicadas para os cargos fe-. 
deraes, estaduaes, e municipaes, afim de ser submetticla ao GovernG 
para as respectivas nomeações no Município de 1.\tiaracás, cuja direcção 
política será exercida pelo Senhor Coronel Oct:.viano Hurgo~, com u 
que está de pleno accôrdo o Senhor Coronel ~!Iarcionii i o Antonio de 
Souza, por se tornar isto conveniente â transição política acttca l. 

E para que conste e produ:r.a seus effeitoJ se lavrou a presente acta, 
feita por mim, Primeiro Tenente do Exercito J osé de Borba l\'loura, ' 
servindo de Secretario, e assignada pelos representantes da~ parte~ :u.
cordantes . (Assignado) I zidro de Souza Figueiredo, Coronel. Octav ia
no Burgos. Relação nominal das pessoas indicadas pelo Coronel Mar
cíonilio Antonio de Souza, para exercerem os differ-entes cargos fe
deraes, estaduaes e municipaes nas localidades abaixo declaradas . .iVIa
racás, Sédt ---· Conego Paulo Bento Rodrigues, Intendente - Capitão 
N estar Sá, P rímciro Supplente do Delegado de Policia - Capitão Mar
cellino Eloy de Souza, Segundo Supplente do Delegado de Policia - 
Capitão João Marcellino de Souza, Terceiro Supplente do Delegado 
de Policia - Capitão João Pereira da Silva, Subdelegado - Capitãq 
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Juvc:Iicro u-ueucc, Pnmeiro Supplente -- Aimermclo da Silva, J?ua_n:e, 
Segundo Supplente - Joaquim Guedes, Terceiro Supplente;. D1stn~to 
elos Morros: ?\'lajor Deocleciano Pereira da Silva, Subdelegado - ~a
pitão Francisco da Silva Brito, Primeiro Supplente - Deraldo Pere:ra 
da Silva, Segunda Supplente - Norberto Gomes de Aragão, Terce1ro 
Supplente. Districto da Serra da Bôa Vista, Niajor José Almeida do 
Espírito Santo, Subdelegado - Abelardo da Silva Ribeiro, Primeiro 
Supplente -- Theophilo ihelino de Carvalho, Segundo Supplente _, 
Francisco Motta, Terceiro Supplente --- Districto de hgueireuo - 'l e
nente J uvenato Corde_iro Botelho, Subdelegado . Os primeiro e segundo 
.mpplentes, os que estão em exercício -- Francisco .José da Senna, Ter
ceiro Supplente . Districto de Porto Alegre : Major Rodrigv Antonio lte 
Souza, Subdelegado - Octaviano Costa, Primeira Supplente - Ranul
pho Marqu-os da Silva, Segundo Supplentc. Amancio de Souza Meira, 
Terceiro Supplcnte . Districto de Machado Portella - · Capitão Arthur 
Duarte Pinto, Subdelegado -- G asparino Severino de Olivaes, Primeiro 
Supplentc - A'n tenor Publio de Castro, Segundo Supplente - Romual
do Cordeiro ele .Mello, Terceiro Supplente, - M ajor Theophilo Soares 
Saraiva, Collector Federal. 

Cidade de Castro Alves, vinte e tres de J\.'1arço de mil novecentot 
f vinte. ( Assignado) como representante do Coronel Marcionilio An
tonio de Souza 

De accôrdo com o original - Octaviano Burgos. " 
Em 24 - 4 - 920. 
Capitão Moysés Alves, Assistente do Commando da S.• Região M1• 

J i ta. r: 

(D'O Paiz , de 7 de Maio de 1920). 
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A INTERVENÇÃO NA BAHIA 

Sobre a acçiio do General Cardoso de Aguiar na Bahia, no caso 
da successão do Sr. Antonio Moniz, conseguimos a seguinte entrevista 
c:ue nos concedeu o illustre militar: 

- Quando desembarquei na cidade de S. Salvador, em lj de De
zc,;nbro de 1919, confesso-lhe francamente que não tinha a menor noção 
<10 que f0sse a política da Bahia. Nunca lhe prestara attençàu, não lhe 
conhecia os seus homens e ignorava a cxistencia dos Drs. Antonio ~Io
niz, .Moniz Sodré, Pedro Lago, João Mangabeira, etc. Conhecia apenas 
ligeiramente o Dr . Seabra, de rapida palestr.a que com elle entretivera 
quando exerci o cargo de Ministro da Guerra. Posso dizer com segu
tança que o unico político bahiano que eu conhecia, realmente, desde o 
tempo da monarchia, era o Senador Ruy Barbosa. Nunca, porém, tive 
a opportunidade de trocar com esse illustre político uma -só palavra. 

Vivia na minha obscuridade, entregue unicamente ao meu labor 
profissional e satisfeitissimo de sempre ~cumprir rigorc.samente · o meu 
dever. Isso, entretanto, me bastava, porque, pelo meu feitio moral e 
tcmperamt::nto organico, nunca fui um ambicioso, desdenhando por com
pleto posições de destaque ou de brilho, que me pudess~m collocar em 
relevo. Sempre considerei fraqueza e indicio de inferioridade o desejo 
de apparecer, de brilhar e de buscar collocação nas altas rodas onde a 
sinceridade não existe. Sempre tive profundo horror á hypocrisia, á 
perversidade e á politiquice . 

O meu passado é o vivo attestado desses sentimentos, porquanto 
é o proprio Dr. Ruy Barbosa quem declara, em documento publico, 
só ter conhecido meu nome depois da minha nomeação para o cargo de 
Mi.."listro da Guerra. 

Nunca aspirei a qualquer cargo político e nem jámais quiz ser, 
como não quero, Deputado, Senador ou Prefeito . Abomino a política 
como geralmente é praticada no nosso paiz. 

Era preciso ess~ pequena digressão para meu arnígo comprehender 
o estado de meu esp1r1to quando desembarquei na Bahia. 

Vinha calmo, alheio ás paixões que agitavam o ambiente, comole~ 
tament~ qes:; rrn<J.do de prevenções, disposto a prestar o concurso de ·mi-
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nha ·bôa vontade e de minha intelligencia com a ,maior. sinceridaae e 
bôa fé aos meus patrir.ios bahianos, se porventura ~sse concurso . fos~c 
necessano. 

Ao desembarcar, tive a primeira impressão bem nítida dos procc3· 
so~ empregados pelos politiqueiros da terra. 

Uma duzia de pequenos e alguns adultos do povo, em meio -de 
uma massa ~ regular de curiosos, que se apertavam á minha passa
g-em, deram vivas ao Senador Ruy Barbosa. Observei a massa; manti
nha-se calma, demonstrando apenas curiosidade, ao passo que os pe
quenos se deslocavam ao meu lado, com os seus vivas espaçados, sem 
que a massa acompanhasse ou désse qualquer signal de approvação. 
Tive então a rapida intuição de que aquillo fôra encommendado e que 
os autores dessa scena tentavam desde logo calar em meu espírito a 
convicção de que o povo bahiano era inteiramente ruysta . 

Achei intere:.s-.mte a scena e diverti-me com ella. 
Tomava eu o primeiro contacto com a politiquice da terra. 
O segundo ia eu sentir mais vivo no dia 29 de D ezembro, quando 

se realizavam as eleições. 
Antes disso. porém, tive que fazer algumas . visitas offic!at:s, a qm .. 

era obrigado pelo cargo que exercia . 
Retribui as visitas do Governador, como me orde~ava o mais co

mesinho dever de polidez, e a do Dr. Paulo Fontes, visitei a Asso
ciação Commercial, onde me mostraram um quadro terrível de assal to 
ao comme rcio nrdenado pelo Conselheiro Luiz Vianna, quando Gover
nador do Estado, e visitei o Instituto Histo rico e Geogr:-:phico c o Tri
bunal da Relação . 

D epois metti-me no meu quartel-general, onde comecei a estud:t.r 
~ sítuacão da minha Re~ião, tendo igualmente visitado os qu:uteis c 
fortes da Capital. O dia 29 chegou e. com elle, as primeiras escaramu
ças que iam descobrindo as baterias dos interessados. Dias antes rece
bera a visita do Dr. Octavio l\1angabeira, que me viera esclarecer so
h're o modo por que estavam sendo organizadas as mesas ele!toraes e. 
alistamento, não havendo designação das secções em que deviam vot1tr 
r,~ alistados. 

Moço intelligen te e dt~ facil elocucão, tive nrazer em ouvil-o. me
din?~ a influencia que póde ter a palavra be~1 manejada sobre um 
esp1nto fraco e os males que elb póde acarretar, quando empregada 
mm máos intuitos. 

Aprazia-me em estuda l-o c descobrir-lhe os verdadeiro;; · intuitos que 
:l;t~u.r_almente eram os d; me conhecer de perto e de sondar a minha 
opmtao, po rque elle devm saber que eu não podia intervir nl). politiq 
0n Estado. · 

Até o dia 29 a sitttaçiio da Bahia era de cnlml\ . 
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Nesse dia, porém, á tarde, depcis de realizadas as. ele.ições, co_mec.ei 
a receber pelo telcphone pedidos de garantias. O pnmeuo partiu do 
Di f!rio d(' Bahia, do Deputado Pedro Lago. Reproduze-o te_x~ualmente: 
' 1 General, o Diario da Bahia está sendo assaltado pela polic1a. Eu lhe 
peço garantias; estou aqui debaixo de bala (o senhor comprehen<le que 
isso é um horror)" . 

H.ealmentc, era gra vissimo o que me dizia o Dr. Pedro Lago, e, a 
se r Vt'rdadt>, es~e hctn, nenhuma desculpa te ria o Govcmo _do Estad~. 

Até então h<LVÜ de minha parte a maior boa fé, e por 1~so acred1· 
tei po r um momento, sem maior reflexão, no que me garantia aquelle 
Deputado, a que considerava um homem digno e correcto, per não co
nhecer nenhum acto seu que pudesse dep rimir a minha opinião. 

Por isso, gran de foi a minha indignação ao ouvi r aquellas pala
vras . 

Respondi-lhe que não podia intervir directamente; mas, iria tomar. 
logo as providencias ao meu alcance, afim de evitar qualquer resultado 
fune sto . Immedia tamente tdcphonei ao Governador, narrando-lhe o cc
co rrido, e pedindo-lhe severas p rovidencias para impedir tão gra:-~d e :.te
tentado. 

Em· seguida determinei aos officiaes de meu quar tel gene ral que 
5<: recolhessem a esse quartel, e ordene i a promptidão do 19.0 batalhão 
de caçadores. Fervia em mim ainda a ind ignação contra aquelle facto 
inqualificavel. quando o Governador decla rou-me pelo tclephone que 
não era verdadei ra a accusação feita, e que já déra orden3 terminantes 
para segui r um piquete de policia , afim de garantir o Diario da Bahia . 
. A esse tempo chegavam os officiaes do meu quartel gene ral, e dois del
les, o meu assistente, Capitão ~1oysés Alves e o T enen te N ey de Ca r" 
valho, rneu Ajudante de O rdens, .explicavam-me os f actos, como os ti
liham observado nó Hotel .Meridion~ l , onde se hospedanm, c de onde 
se avista qu;,si em fronte, o DiaTio da Bahia. 

O assalto era um mytho, existiá apenas na imaginação do Dr. P e
c ro Lago . O que de facto occorria era o seguinte: Os .rr:tbalhadores 
da estiva, pa rtidarios do Dr . Seabra, convencidos da victoria do mesmo, 
t inham alugado alguns bondes e percorriam a cidade em manifestação 
de regosijo, e nessa passeata deram muitos tiros para o ar. Os "chauf
feurs" partida rios elo Dr. P ::mlo Fontes, po r seu turno, e em rep resalia, 
tarnbem deram tiros para o ar. 

Na passagem da manifestação pelo Dim-io da B ahitt, o panico se 
estabeleceu, e o Dr. Pedro Lago, ou convencido, comJ..!Cllido pela super· 
P. Xcitação nervosa ou para arm a r o effeito, communicou-me o as·salto 
dado pela policia. 

Contaram-me os officiaeE que assistiram ao facto, terem visto al
guns indivíduos em frente ao Dicr.rio da Bahia atirando pa ra o ar, indi
víduos e~ses que se refugiaram no <>ilificio daquelle jomal á approxi-

, 
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m::u;ão do piquete. Este e o incidente do Ponto Centml dão a j ust_;, 
medida do estado geral dos espír itos nessa lucta de parti~os e de pat
xões que agitavam a capital da Bahia. _ Ne~se mesmo tha _29?. e- ~ogo 
após ao primeiro pedido de garantias, o 1-'restdcnte da A;,soctaçao Com
mercial, pelo telephone, me communicou que um grupo de rapazes do 
commercio estava assediado no Ponto Central por estivadores, e que 
viam suas vidas ameaçadas pelo assalto que ia se r dado a esse po!1to, 
pel o que me solicitava garantia~ pant oa rapaze~. Mandei tJ Capiütv 
.Wloysés Alves áquelle local que é a um café, não encontrando o mesmo 
official nada de anormal ali i . 

. '\.penas um grupo de rapazes exaltados que quizeram fazer c_rer 
ao Capitão .Moysés, terem sido realmente assaltados, hav endo renhtdo 
!:Írot tio contra o edifício . No dia immediato, pelas 6 horas, fm pes
soalmente examinar a fachada do café não encontrando um mlico ves
tígio de bala. Este incidente occasionou troca de ca rtas entre mim e 
o presidente da Associação Commercial, em que esse senhor me asse
gurava ter soffrido o café as consequenci.as do assalto como se poderia 
verif icar pelos numerosos vestígios de bola que se viam em sua parede . 

Ao mesmo tempo os jornaes da opposição levantaram terrível grito 
c passavam telegrarnmas alarmantes, p ara o R io de Janeiro . O effeito 
lá fóra devia ser extraordinario. A Capital, segundo ~ssas communi
caçõcs, encontrava-se em completa anarchia, com a po!ici:1 desenfreada 
nas ru~. s , n:tdava em sangue a cidade, não havia nenhuma segura nça, 
t- fal ta vam por completo as garantias. A impressão deveria se r ess:t, 
espalhando o panico e o horror . Uma tal exhuberan cia :le imaginação, 
abalou fundamente a minha boa fé. Senti pela primeira vez a duvida 
pairar em meu espírito, em face dos acontecimentos engrossados, avo
lumados, det'urp:l'dos e fal seados, v isivdmenr.e para prodnz~rem ef-
fe iro. . 

Havi a, portanto, um plano assentado de perturbação da ord em 
rara um fim determinado que eu ainda ignorava . Perdi a confiança 
nos homens qne assim procediam, porque julgava na minha ingenui
dade, · completamente avêsso á política, tae~ processos condemnavei~ . 
Os factos se precipitaram. Uma parte do sertão conflag rou-se. T res 
chefes se r tanejos encabeçaram o movimento, ami.ando gente: 

Castello Branco, Horacio de lVfattos e Marcionilio . 
Boatos corriam de que esses homens marchavam sobre a capital 

e qu(; o commerrio ateia,;a o incen·dio, fornecendo armamento, munição 
e dinheiro. 

O Governador solicitou a intervenção fed eral, informando-me desse 
seu pedido. 

Até então eu me conse rva ra indifferente i lucta, obsrrvando apena~ 
c desenrolar dos acontecimentos e comm\mÍçando-0s sirl.lplesmente a~ 
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Governo, conforme elles se me apresentavam ao julgamento, que eu 
procurara tornar o mais imparcial possível. 

De então em diante, ia eu entrar por minha vez em scena c neste 
caso e ra preciso agir com decisão e segurança. Em primeiro Jogar eu 
ignorava em que sentido ia essa intervenção se declarar . 

Não era isso da minha competencia. Como soldado, porém, sobre 
cujos hombros iriam pesar grandes responsabilidades, cu devia conside
rar a peior hypothese, e, essa era a <lc enfrentar os sert:tnejos . Nestas 
condições agi rapidamente, assumindo, sem receio intei ramente a res
ponsabilidade de meus actos. 

Castel!o Branco, com cerca de 1 . 005 hor.nen5 ameaç<:.va wmar Joa
zeiro. Já eu recebera do Director do Aprendizado Agrícola daquella 
localidade, pedido de soccorro, dizendo-me sentir o perigo que corriam, 
além dos meninos, 40 mocinhas que alli se achavam matriculadas. 

Em 21 de Fevereiro movimen tei as tropas de minha região, desta
cando em Bomfim a 19a Companhia de Metralhadoras e em Serrinha 
o 20.0 Batalhão de Caçadores, tendo já declarado ao Governo que jul
~,ava indispensavel uma demonstração de força, porque sem força seria 
impossível jugular o movimento . 

Era a peior hyp0t hese e que eu devia considerar, para não ser es
magado pela imprevidencia, si porventura o Governo resolvesse nesse 
:;entido. 

A resolução chegou a 24, quando eu já havia tomado essas dispo
sições. Felizmente não errei. Castello Branco estacou logo, naturalmente 
apprehensivo com o meu movimento para .J oazei ro, de onde Bom fim 
ficava proximo . 

A' minha esquerda, em direcção a Sitio Novo, Orobó e Itaberaba, 
movia-se Horacio de lVfattos, e, mais ao sul Marcionilio t>m direcção a 
.N azareth. 

Ao receber o decreto da intervenção di rigi-me, corno era de meu 
dever, ao Governador, afim de communicar-lhe o facto . Em seguida 
reRolvi procurar os dois homens que se enfrentavam na arena pol.iti ca : 
o Dr. Seabra e Dr . Paulo Fontes. 

A impres~ão que tive dos dois foi profundam ente diversa. O pri· 
mriro declarou-me estar prompto a me auxiliar em tudc quanto esti
vesse ao seu alcance para o bom resultado de minha missão, que collo
ca v a. os interesses da Bahia ar.Ít:13. de tudo, que amava ~ sua terra e 
só desejava o seu progresso e engrandecimento, esperando que quando 
eu sahisse do seu E stado fosse bemquisto por todos os bahianos e que 
s.e porventura 'O~. a.contecimcntos :trrastassem :1 Bahia a probabil idade 
a e gr~n.des sacnftcJOs e de graves consequcncias elle esta ri a prompto 
a desiStir. 

Com o Dr . P :mlo Fontes a imp ressão foi differente . 



{;.~t,w.cs.o.u p_o,r .W.ct! .ciizer ~l:le a~.~olp.,~ilm,en~,e p.e;l,lh\l,!p .f~x~F() Wç J,W" 
(\lt.ri.a p,r,est.ar, porql,!ç e~,t<lY<l ~J):le~o f\OJ c;o~ple~o _ao qu: .se f,f,~-~,~y~, 
que e.ra ext:ranl;l9 a() 11).()VÍ~ep.to revolJ!cio,nano e f1~W sílR~.~ <}uexp l? ~t 
~~- . . 

O:)Jse,rv.f}-l:lJ.J:: q~e () .rQovJm:c:n~o n~~ pç.~ia .ser :ç,qnsj,t;lerado ~e:d_f,~e~~ 
ra.rnetllie ur.n<l rev9.l ~Ç~<?· porq':le po,ss,umdo o ;Est;1do 134 IIJ-UnlClp~os .e 
api!M~ )l.,lCJ.:S vinte ~e.I1~o ~e cói1flagnido, n~o se poderia' ::ssevera::r· estty 
l!- J3@:i11 rpJ.mel},te _revo_lucion:_~..~a, pois 114 mul(ic~pi?s se .cor;serv~V'f_fR 
_Ber,fe,\t;gn,e,nte .c;a~rno~. ' 

· p ª-;rg';lme,l},tç> .par,ecel1-1pe pro~uzir-l.~e 1111). ce,r,to efú:,i,w. . 
pep,oi,s de l}:I;Ilª lo~ga Çi_sse,r,ta~~<;> sobre a Jill:ª pesAo~ e s<;>b};l: ,a ~~

tuação ,qo E_~t;I,~ç>. geclaroy-m,e perefi).p\oriamer;te q'He ,~e cons~derjlYjl 
eleito e não desistia de modo algum. · · · · 

Fiz-lhe seritir que existiam certamente meios legaes de fazer valer 
sua éleição, sem lanÇar mão de processos violentos ou :·évolucionarios, 
9l1e se elle pos~uis:s,e · os documentos comprobatorios da sua eleição po
deria aprese'ntal-ós ao Poder Competente, proJ;estando contra a eleição 
do Dr. Se abra. · · · 

,J;tetÇJ~:quiu ql!e er.a in,util, pois o ·Poder Cowpete1].te, o Congresso 
no cásô; era unanime em favor de seu adversário. , ' :' .. 
. ' I)issi,lhe"'qu~ j'\llgava ' não hçmvess~ u~ meio legal de comp~ovar 
o .seu qireito, e· nesse momento sen,ti o violen,to ' qesejo 'de p~gir;:lhe ,e.s~~·s 
g?c;l1rp.entos, afim de examinai-os detidaménte par,a infor(li~r , ao Go
ypp.o ~e :;ealmtmte ~o~se v:erdaqeira sua ~s .s:rção, p~rque n,e~te . c~so 
unpor~se-h~a o r:e,cqnpecun,ento. pleno desse dJ~eJto, e à Gov:erno Feder~l 
teria o dever de proclamai-o em respéito á justiça ;e · ~ liberdade. . ' 

Receei, porém, collocal-o em má posição, c~~~ fossem defici~ntes os 
tg-~s H~C~!I).el1~()s, o qu_e _er.a o rp._ais provavel, porquanto se re_alrp.ente 
exist~a!I). C()mO elementOS _ CQllC~l.fdÇp,tes e decisivos, . certamtnte não. fica
ri_:l·fll ·;eri:I segreqo ,e se~ia!TI expostos com estardalhaço pela imprensa p~r· 
t~dp.ri~ • . cie confprmidade com os processos por ella emweg~d,os. ' 

'R_econ)leci, portanto, a .fraqueza dos alicerces, e sahi convencido de 
q~e à oppOSf}áO usava de estnltagema, e não CO!ll~atia ÇOm sin~'eddade, 
F;ssa 9pnvicç_ão firmou-se mais no rn~u espírito, quando mais tarde çon• 
flagrou-se tamqe!P- a zona do Bom Co_[lselho, onde o Dr. Paulo Fvnt~.s 
tinp.a influe!lcia, e o m,unicipi() de Ilhéos, onde J oã~ Mangabeira pos-
suia fazendà. ' · · ·· · · 

.Lig~ndo os factos, percebi o meu argum,ento dos 114 municípios 
calmos'. Procuravam convencer-se de que ·a: Bahia inteira se revoltava. 

Dada a fórma da intervenção, immediatamente tomei as minha's 
medidas. · · · 

<Estabeleci. a .censura tdegraphica, e dirigi-me logo aos principaes 
chefes sert:neJOS. As tropas começavam a chegar, e a censura punha
me ,nas maos a . chave do apparelho com a explicação do movim_ento. 



ths ·· 
Um terrível trio se agitava na Capital: Luiz Vianna, João Mangabeira 
e Simões Filho; insulfrando a revolta, lançando mão de todos os meios 
imaginaveis para derrocar a situação. O commercio enviava recursos. 
Da Capital lanç.ava Luiz Vianna um longo telegramma a Castello 
Branco, fornecendo-lhe a resposta ao meu appello. Colhi esse tele
gramrna. N elle; entr<: outras coi~as, estigmatizava o futuro Governo 
do Dr . Seabra, dizendo-o homem de processos violentos. Instinctiva
rnente rememorei o quadro que vi na i\.Ssociação Commercial, posto em 
face á presidcncia: a policia atacando o commercio, e por associações. 
de idéas, coordenei as informações a seu respeito colhidas; as violen
cias praticadas, a hostilidade da população de S. Salvador, a ponto de 
não poder sahir só, e ver-se obrigado a se retira r da Bahia, o odio que 
lhe volava então o commercio. 

Agora aconselhava elle aos sertanejos que resistissem até a morte, 
que atacassem com vigor, p orque a victoria seria certa. . 

Quando eu offerecia a paz e a conciliação, o velho patriota soprava 
o o di o e a vingança. Quem de nós teria razão '? Eu, que procurava 
congraçar 2. patrícios desunidos, fazendo-lhes concessões honrosas e li
beraes, ou esse homem que, na extrema velhic-e, quando as paixões de
vem estar adormecidas, erguia o busto secco no paroxismo da colera e 
compellia os seus conterraneos ao morticínio, á chacina, sem a pre
occupação dos resultados funestos dessa lucta terrível, acarretando a dôr, 
~• s lagrimas das mãis viuvas, dos f ilhos orphãos e o soffrimento da mo
cidade militar, talvez ceifada ingloriamente no ce rrado das catingas, 
longe de seus lares, onde os . pais anciosos tal vez implorassem a benção 
c e Deus para seus filhos mortos . 

Quem de nós tinha razão '? 
Seriam esses homens que buscavam, por meios inqualificaveis, jo

gar os incautos sertanejos nessa aventura tremenda, onde a morte os 
;.na colher, devastados e desertos os sertões, no abandono do trabalho 
e da tranquillidade ,da família, para o saque, a violencia, o massacre, 
a hecatombe, ou seria eu, que, dispondo da força e podendo esmagar 
esses meus patrícios a elles me dirigia com o co ração aberto aos senti
mentos fraternaes, em linguagem franca e sincera, cedendo as suas so
licitações, quando justas, e libertando-os emfim da exploração baixa e 
vil de politiqueiros sem alma e sem entranhas, que aconselhavam o 
roubo ~ a matança, não trepidando mesmo em suggestionar ao soldado 
o assassinato de seus officiaes, como se o glorioso Exercito Brasileiro 
pudesse ser constituído de assassinos e covardes . 

Os homens de bem e de honra da minha Patria que julguem quem 
tem razão, se eu, com os 40 annos de serviços trll!necriptos em minha 
fé · de officio, aberta a tc.dos os olhares, onde não ha uma só nota de 
menor falta, se -esses tigres com figura humana, que assaltam a repu
tação alheia atassalhando a honra dos outros, com o perverso prazer 



-619-

das almas baixas e vis, amontoando mentiras e falsidades, enriquecendo 
por processos obscuros e com um passado que não póde ser exposto á 
iuz meridiana. 

O resultado, o senhor viu, resolvemos pacificamente as contendas 
e firmámos os accôrdos que aqui estão. 

Terei o prazer de explicar mais tarde a minha acção na Bahia, em 
detalhe. 

Por emquanto aqui fico, não quero roubar mais o se1! temp o. Com
tudo, antes ·de terminar devo-lhe dizer que ignoro a razão pela qual me 
chamam de político e de seabrista. 

Será, por que, pacifiquei a Bahia'? Nada quero da Bahia, nem do 
Dr. Seabra, e neste caso por que seria eu político'? o Senador Ruy 
Barbosa baseia a sua argumentação, em uma entrevista que tive com 
o Sr. Arthur Ferreira e em um artigo do Diario da Bahia. Ora, o Sr. 
Arthur Ferreira é o assassino impune do nosso camarada Tenente Pro
picio Carneiro da Fontoura e foi o redactor que aconselhou em seu 
jornal A H ora, os assassinatos dos officiaes. 

E', por consequencia, um homem muito affeito a assassinatos e 
portanto uma testemunha que não póde merecer muita confiança . 

Quant0 ao artigo do Dianc da Bahia é elle da lavra, parece, do 
Dr . Pedro Lago, o homem do assalto da policia, pertencente ao grupo 
dos exhuberantes , 

Ha mesmo um trecho de sua acção que não o recommenda muito. 
O Coronel Francolino Pedreira, obedecia cegamente ás ordens do Dr . 
Pedro Lago. Ora, duas horas antes do Coronel Horacio de Mattos 
firmar o accôr-do, appareceu em Lençóes , onde se achava Horacio, o Co
ronel Francolino com trinta contos em dinheiro e um cheque sobre um 
''banco inglez" procurando convencer Horacio que devia atacar a força 
f ederal que se achava em Itaberaba e Orobó, Horac.io recusou nítido. 
Basta isso para demonstrar o que vale aquelle artigo e essa testemunha. 

Ahi têm os accôrdos verdadeiros, cujos origi:naes conservo. E' con
veniente publical-os para evitar o trabalho dos outros em torno de do
cumentos falsos. 

(Publicaremos amanhã os termos dos accôrdos a que se refere o 
General Cardoso de Aguiar.) 

('D'O Paiz, ·de 6 de Maio de 1920.) 

FIM 
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