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ADVERTENCIA PRÉVIA 

São a.ssaz recentes os acom,tec,imen-tos voliticos) em 
que se inspiraram 0is discwrsos parlamenfores aqit'i col-
ligidos, _para que se torne necessario rememorar as ci1·-
CU'TYMttancias altcimente emoepcionaes qirn os motivciram. 

Não ,cessaram"' :ainda ias factore.s ,da. 1grwve ;crise na-
cioncil que vem Jr·,ustando, a lenidade e circwmspecção 
dos homens publicas, pcwa quem'b, pelo ,m,odo, o absolt1r 
tis1no virtual do regi'men de suffragio fcLlsificado sem 
imprensa e de pnrla.mento sern cooperaçã0i da opinião 
pwblica constitue, aggravado agora pelo desequil~br,io 
constitucional 'da 1legislatum '6 do /governo, a · forma 
ideal e apró(Positada de ,gestão dos negocios republi· 
canos. 

SiLbsis.tem os motivos detenn,inantes cln maior par-
te dos .disourso;s 1qiie (l)Olta,rn iá /publicidade ,neste ,lim·o. 
E porque conti'YIIUam no mesano pé os cu'l!posos desa.-
cer·tó,s que es.ses discursos commentaram, publica-os de 
novo o seu auctor, empungindo-os dos errns palmares de 
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rrYIJ'isão, mas conservmuJ,o-lhes foalterav el ci fo1·ma ew-. ) - ) 

vontanea, agreste e desatcivicida, em, que ia111, sendo s11,-
bitanea1n;ente pr:onunciados, ,á \rnercê -das oocorrencias, 
no -longo lconibate de seis 11nezes, oio' ,ci1ino firt;do' 'pelejado, 
na tribuna da -Gamara dos Deputcidos, contra o cerceci-
1nento das fra1~quezas populares. 

Nem tudo que _co1nsta dos discursos- seleccionados 
para a vresente ~n1,blicação 1seria hoje ·seguramente re-
produzido se, pai-a melhor juízo dos actuaes aconteci-
mentos, _não val~sse mciis a ~wde fidelidade 40s debates 
varlamentares elo _que eis gcilas e lonçciinhcis da elo-
que1icia 1neticulosa. _ 

R ectifica,dóiS 1joderiam ser ta111,bern nesta edição de-
,finitiva os não raros deslizes de composição e de estylo, r 
difficillmente ,evitciveis 11n _o,raçõer improvisadas. A 
exaltação tribuniciá, :em époccLS )de (i;ida 1JOlitica ,anorm 

1 mal, é :d e :todas hi ~nais ~Jrop'ria a sacrifi.car, '1ia i1111petuo-
sa torrente d·a impr ovisação, não ~só ·a exactidão dos 
conceitos sobre pessoas e factos, 1nas ainda,, especial-. 

· - me!ite, as bellezas, a propriedade, a harrnonia, a ele-
gancia do dizer. 11fos o frabalho de corr~cção contribui-
ria sem duvida para desnaturar o asvecto geral do rno,-
inento e do meio em que forcpn os discursos vroferidos. 

For,ça é pois confessar que e11i muitos vc~ssos das 
alló1ciições ~e deixou a 1jal~vra a·rrebatar velos ardo-
res da ,polemica. l)as iniquidades ~Jorveniura icommet~ 
tidas v enitencia-se o orador. 
, -Certo é, porém., que foi em gra11,de varte a host ili-
dade reaccionaria ela maioria governamental favore-
?ida pela semi-hebetação lethairgica da imprensa e pela. 
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·i·r1,Co111Y1111unicabiM1deide de 1-t1n sitio, teneuroso, qHe ·ind!u-
ziu o orador a exceder-se e7n invectiveis de que se- des-

1 culpa co'm as 1n.wi,s rigorosas .med·idas repress•ivebs de 
que nunca dantes se virei exemzjlo. 

Algwns discursos . eilhe'ios entrcim egualrnente na 
com,posição deste liv ro,. V e1·sa1n todos u:1n triste e re-
centissimo episodio de nossa !vistoria revublicanci, um 
àeploravel facto virgem, .u1n caso de excepcional inipar-i-
dade de que se não U:fancirá, de fwtlwro a chronicci dos 
desregramentóis do -regi1nen. 

A reedição -desses forniosos discursos servirá de ca-
racterizar eni certa maneira o estado mental dei Gama-
rei, 'onde o. iconvite àd 1[/overno 1Jara restricção ·das im,c 
niunida.des parlamerntares de u11i dos raros representan-
tes dó, opzJOsicionismo logo obteve os applausos de des-
confor1ne maior-ia, e ao 111,esmo passo propo1·cionará 

. aos leifores a consola.dora certeza de que, nesta qiiadra 
de -einormalidades :de to'do 1genero, (deputados ha que, 
nas mais · graves situações, sabem bizarramente asso-
ciar á, eloquenc-iei a sinceridade, á independencia o se1,., 
ber, á erwdição o ·civismo. 

,Quando, vencidos· de feidiga os odios e apaz·igua-
das as vaixões, cessar afm(J;l a c~lanvidade da discor-
dici civil, nessas poucas vozes generosas - tres do Rio 
Grande d9 .S,ul, .sete :do. Distribto .Feder(J;l -, depara-
rão os 'brasileiró;s \Consternados _o /mais ~1isigne padrão 
do liberalisnio politico de iima era sem gr-cindeza e se:in 
lustre. 

· E' escusadó encarecer a ·i1nportancia doc•umental 
da brilhante discussão e1n que se e1ivolver1;mn, enwe 
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oiitros, os depiitcidos Plínio Casado, Adolz;-lbo Berga-
mini, .A lb er ico de M oraes, Baptista Í/Lizardo, V'i,oente 
Piragibe, vVenceslciu Escoba,r, H enriqf/,/,e Dodsworth e 
N ógiieira Penido, cujos pr-Í!licivaes discim·sos, « da,ta 
venia", aqwi, saean integrallm,ente publiccidos. 

Assil1n co1no é cedo demciis para que se abra ao pu-
blico a vl3'rda,de dos sucoessos políticos e sociaes, qiie 
ha seis mezes- se rebuça,111, nas trevas de impenetravel 
mysterio, assim não o é menos vcira lhe infwndir noti-
oia dài prooedimento da Gamara e dos moveis que so-
bre ella infl·uirani. 

Talvez, com o tempo~ se venha a j'ulgar melhor a na-
tureza das cousas e dos homens. Por ora oontentemo-
nos aom reedi-tar os breves co111,1r~entarios parlamentci-
res. 

O resto, virá devais, se vier, porque ele alguns, co-
mo •dos ,que 'O florentino -encontroii 11,0 U1niar ,do In,fer• 
no, se voderá dizer: · 

« Fama di loro il mondo esser 11,on lassa; 
Misericordia e giustizici gli sdegna: 
N on ragion·i,am, di lor, ma guarda e vcissa." 

Mwito é 1iara notar, en,tretcinto, qiie em, temzJOs de 
liberdade ncidci teem os ho1nens que esperar da abd•i,. 
ccM;;ão de sens ,dire-itos. ,JJJm, 1co11vpensação, .observai .que, 
emqua,nto Roma esteve so1b o jugo de Nero, ci vertigem 
da obediencia pcissivci levou os melhores emvoe1ites da 
8oci.edade 001itenivora,nea ci comprcizerem-se na renwnoia, 
de toda,s as reg.alias e até no desapegó1 á vida. 
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Seneca, Vetus, wcano~ Plauto, Petro,nio, Tlvraseas, 
Ostorius, Oo1·bulon_, Antinus, Vestinus, Torqiiatus, os 
1nais vreclaros veirões do LatiU?n, todos antecivaram, 
pelo suic-idio, ei execução deis sentenças implacave-is de 
Oesar. {(N C11ilvumia liicta, nenlvwma revolta observou 
a perfeito estylis.ta, Peiulo de 8aint-V ,i,ctor. O heroisnio, a 
glo1·ia, a virtude offerece1n-se expontaneaniente ao cu-
tello. Em, breve, N era suvvrime os carrascos e os ins-
trumentos ele s·upplfoio. De que serV'ir-i,a esse avparelha-
mento que presuppõe a evootualidade da resistencia?" 

Porérrn, tanto que a sorte restituiu a liberdade ao 
·i'inperió~ q·uebrando com a revolta das legiões de Vindex 
e G,albet ei ty1·annia do greinde scelerado, olhai varei o 
desempeno dos cidadãos ro,rncinos j elles são já outroi>, 
mais altivos, mais Uvres, niciis felizes, mais vi1'is. 

A lição elos fcictos é que os esvirito1s habitundos ao 
1·eg,Ílmen cesáreo ou odeia1n a vida ou são indignos d'el-
lei. D'alvi, 1ião ha fugir . O niais são historias. 

Rio, Fevereiro de 1925. 

AZ'EVEDO TuIJ\'1A, 
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PRIMEIRA PARTE . 

I 

Primeiros indicios de arbitrariedade 
(tSffiJIS!S.&O (DE 19 DE JUDHiO) 

O \Sr. Azevedo 1Lima - "-Os ,füscursos de ·V: iEx. não in-
teressam ·á Nação", - disse-o, em nwmento •de evidente mláo 
humor, certo .representan•te ,ele 1S. Paulo. De 1facto, não ,estou 
longe de crer, 1Sr. ,P,residente,. tque os· meus 1discursos não inte-
:1.•ess,a,m á Nação, se ·é que ·por Nação se en·tende, óJ:lO ~onceiito 
do deputado 1>au'lista, o cir,culo reduzido dos ,que envoJv-em o 
Governo'. Nem estou aiqui IJara. d•espertar at<tenção no animo 
della, ,e sim para expl'imiir, 'bem ou mal, ma1s sinceram·en.te, a 
vonta:de effectfva •dos eleito,i:e,s reaes da ,Capital, ,que a esta. 
Cas·a me manda.raro. P.ouco se me ·dá que não a ,g.rade á rpar-
cialid·a!de ·esca1da:da dos go:vernistas. 

Já declarei a ;v, Ex., ,em tempo ha,bil, tque me .não res-
ponsaJoilisava :pela falta, de inserção, no jornal odifidal, tdos 
discursos por mim proferidos nes"te -recinto, os 1quaes, em vir-
tude de dispo.sição ,taxativa ,cLo Regimento, não sõ podiiam, 
mas deviam lograr puJblicação. 

Não venho discutir a violação ,desse •dever por parte da 
Mesa ela 1Camara Idos Deputa.elos, nem ,tento explicar aos 
honra.dos ·Confrades a ex•tensão dos perigos· que podem 1 -de-
correr elo a11bitrio da Mesa com ,o deixar ele IJll'blicar as oi:a-
ções pronunciad·a,s 01.a .trilbuna rda 1Camara. 

'rodos võs, meu,s nobres col.legas, todQs os espiritos 'es-
clarecidos, ,que são ,quantos· dev.em eonstituir a 1Camara, ,bem 
comprehéndeis que essa •grave· omi&são ,do I}receito regimen-
tal va'le c~mo uma expressiva syndrome da época . .O reprov,.a.-
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vel exemplo <le a1,bitnu·iédaJc1e que a. ;Gamara forneceu , - e 
queira Deus o uão reproduza tão ceclo para honra da !Repu-
bilica, vae medrando po.r ahi a.f6J:a com viço nunca dan- . 
tes conhecido. Vê,de ,como começam a fr~Ttifi1e-a;i_· as irregula-
r~dades do tempo. Hontem , era -o rep·resenta-nte ,da Ba•hia,. na 
alta Gamara, que pedia a,o Presi.den·te do Sena-do :;i. roer.cê 
da !Sua protecr,ão -para que se não visse offenfü-do e maltra-
tado pelos póliciiaes ela sua terra·. 

Em seguida_. -Sr. Presidente, ·,1.111n un-ciava o Telegrapho a 
si:t,uação .profundamente anonnal e con-clemna,vel ,que -0ffe-
rece o Estado ,do extr emo s'l U'l, onlcle, segundo noticia propa-
la·da pelos . -orgãos ·d.e publicidade submetüclos -á censura, -0 
di.cta,dor sul-riograncloose ,e autocra.ta dos Pampa-s !determi-
nou -que se proc•edesse á -oensura inquisitoria'l, n,a imprensa e 
na correspo11dencia, c-om .re.gularidacle sys.temati-ca. Acaso, 
foi ahi -pulblica.d-o decreto federal amplianlclo o -sitio ao Estado 
do Rio-IGran-de ? 

Depois, foi a ,queixa -latente, o mal estar illlcubaclo da 
população da minha terra, á 1qua'1 c'he,gam os ,boatos ,de !que 
se üepoz o Governo em um -d-o.s 1E-sbaldos -do, norte, cuja lban-
·cada ,totalmente ignora as occorreucias aocaes; ·é, ainda, agora 
a nova -0.e fa-ctos ala,rmantes, de munnuri'os assnstado-res que 
trazem a inquietude e a i:n-segurança á Iiber-d-a-de, á familia 
nacional; 1é todo um c o.rtejo ele 11otida.s- ,ass-oaJ,!uuclas á bocca 
peq-uena, ,mas que geram a -suspeita de ,que graves aconteci-
mentos ,se es-tão desenrolando no /Estado ,central. E as au-
-tori!d-a,des, impas-sivBhs, não uesm-ent-em os 1boatos, nem lllfor-
mam a população. Finalmente, 1Sr. Presi,d-ente, surge o 'Ve-
xame ,que pratica certo preposto ela ,po'licia civil, assaJtando 

· L,m Deputa-do, em logradouro ,pulM~c-o e in timanclo -,o a -deixar-
se devas-sar .pelas suas mãos in-dagaclo,ras. O Del)iuta!do ~em/br.i, 
a-0 humilde representante -clà legalida.de, -ao mod~sto esteio 
da ordem ;que aigo ha na Constituição, lllas leis e na-s traiclições 
do paiz, que ,assegura as immunicla-d-es parlamentail:es. Ou-
ve do esbirro, ,em resposta, que isfo a ell-e tanto 1he interessa 
como a'quelles -discursos ,que a ,Camara, calculacl'a.mente, d-ei -
xa •de mandar incluir no IDiario 1d'-0 ,Congresso. "•Estou cum-
prin-do ordes, accrescentou. Na execução elo meu dever pouco 
me importam ,a,s leis." 

Queira Deus, 1Sr. Presi.dente, não seja. -esse olbscuro sol-
dado o expoente -da o'piuião naciona•l,. e lllão represente com 
a execução displicente relas ordens mal comprehen-didas uma 
parce'lla da opiinião pnbJica, que não liga importanci<a. a 
couia nenhuma, qn11 não quer, saber ,do·s discur-sos profertdoi. 
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ne,sta ,Casa., que acha 1q,ue o Regimenfo, que a lei, (lue a -Cons-
tituição, -são pedaços, são retalhos, ,são farrapos de papel, 
que as ,con.veniencia-s pUlblicas, o capricho ou o m·bitrio -da 
autoridade supprimem a ,seu ta.lante. 

•E' certo 1que o mom.ento é -de angustia. Quem o nega ? 
Qual o rbom paüiota ,que· o negou em instantes como este ? 
Mas se é certo ta,:mJbem que para restabelecer a 011dem, para 
reintegrar a moralidade, pa~·a observar os ,bon-s ,costumes, é 
f.o.rça t.ra,nsi-gir com a lei, ca1cair o direito .e abafar a jus,ti-
ça, então, rSr. ,Presideute, pergunto, quem mais n ~v-oluciona-
rio .é nes•te momento: o po·der constituído, ou os ,que estão de 
armas na mã:o, em rS. 1Paulo, ,na vanguarda das hostes revo-
1'ucionarirns ? 

O !SIR. FRANiOIISICO PIDIXOTO - Com certeza, é o 
Poder constituido. 

,o IS!R. AZEVW:mO ~l[k'\. - ·Saiba-se que o atrecvtdo 
soldado estacou, não ,deante -ela observação do Deputado ,que 
lhe ifalou ,da magesta,de da .Constituição, d:a.s leis, dos ,decre-
tos e de quejanclas cousas, mas em face ,da resolução do re-
presentante -Cari,oca. rque lhe -fez ver que aos po.liciaes irreve-
rentes se ,costtuma ~ppôr. o, direito da fo,rça. e a.cima do a1~bi-
trio, -ela ígnoraucia e da curioskla.de ma,lsãs se co.lloca o a.r-
gmneuto rierifurante da .pistola do Deputa-do. (rRiso). 

Não fosse essa pistola, . ,que ,tanto mexe com os n ervos 
dos co'llega,s·; não fosse essa. arma, que irrita o animo .d,o,s 
que sé presumem -calmos , e a esta hora não sei que 
seria da a.utori-da•de, da dignidade, ,do respeito que de·vem ser 
inherentes. ao r epresentan te da Nação. O de que faço que-stão 
é 1não crer que a ob&tinação elo, salda.do seja a. imagem da. 
Patria. · 

Nilo ,é po,ssivel que conotiniuemos, indefinidamente, a ap-
pellar para o poder das armas. Foi justamente para ,que ,não 
proseguis,se ,ess,e estado ·de perturbaçilo ela: 01:dem que· conce-
demos ao Go,verno pod·e.res, ,excepci-onaes, ,que estamos em 
vesperas ·rle ampliar, votaniclo uma lei ele eme,rgencia. ,e d,e ex-
cepção para q11e se proces·s('.m em termos rigorosos os ·sedi-
ciosos militares. Ma-s não é pos,s-ivel que, ·sem pr.ote-sto, sem 
Que -se !levante uma. :vo1z ao ,menos, penetrem insidiosamente 
nos -costumes da minha terra ,e ,se constituam ,so1her.anos e ha-
bitua,es os pruri-dos ,de Oll}primir, de Iui,m1lha1:, de achin1ca.-
lhr11: .a 1·epresentaG~o na_ci~nal. _ . , \\\, \J, .: f, . , 'i 

A Cam,a.,i·a esta ass1stw1d,o a ,con~ummaçao -&e v-a~·10s •at-
fon ta,clos ,contra a J.füer-éla'Cle e o 1üteito. O estado de sitio 
,1r,bitrario c'landestino no ílyio ,Grande qo rSul; 9 prova.vei 
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,da. !Bahia; a intimação off.icial a um /Senador para que com-
pareça perante ia,utoridacles poltciaes •ele seu Esta•do; a não 
pt~blicação -dos ,discursos ele representantes do povo, nesta 
Casa, Sr. P1·esidente, tudo nos está induzindo· a c1,er que 
é mistet· nos agitem?s um pouco, 1>ara pôr cqbro a e_sses des-
mandos e -despropos1tos que envergonham ,a Repu,bllca. Uma 
vez por todas, dispo•nhamo-nos, 1Snrs., a fazer ,valer os nossos 
d·ireitos - e a nossa soberania. 

Não ,tenho, 1S1·. P-resLd:ent-e, nen,hum interesse, ~bsoluta-
men,te nenhum, em ·fazer -crer á ,camara que haja de ser eu 
o palafüno de is,eus d ireitos. Pouco me importam elles. Ella sa-
ibei<á melhor elo que eu, em occasião opportuna, ·comprehen-
cler o mal ele não .fazer r,espeitar as suas regalias coll'stitn-
cionaes e as suas prerogativa,s. Venho apenas, exprimindo a 
opinião das fa:mmas ,elos meus amigos ,que se acham desarra-
zoacl a,men te r eco:lhiclos ús enxovias ,ela •Capital. .. 

O ISlR. ADOLPIHü B'IDRG.AiMtLNI - P.osso ,dizer a V; 
Ex. que tenho uma ,grande qua·ntidade de amigos nas mes-

' mas condições. 
O !SiR A~IDV1IDDO L'LMA ,- ... •a.cu,dindo ao anceio 

das mães. -ele fllmilias eàriocas. cujos filhos foram mandados 
para o morticínio de !S. Paulo; Iila nifestand0 o sentimentQ dos 
meus correligfo·narias, amea.çaclos d.e prisão, vasculhados e r e-
vista-elos em pleno logradour o publico; interpretall'clo o •sentir 
clo,s meus amigos, por vontade do,s· quaes a ,qui tenho a;ssen•to, 
l embrar á Cama.Ta ,que se dirija ás ~1:utoridades constitui. 
das para snggerir-'lh es a conf\enien·cia de que se resalvem ao 
menos as appar eucias -e se protej a. o decoro· do nosso r egim~m. 

-A ,bem -elo proprio Governo, em ,beneficio das mesma,s au-
•toridarles, para favorecer-lhes a acção profícua, não. convém 
ma.Is q-ue se prolongue essa sit,ua.ção iwquisitorial, deante da 
qual a população estremece -de -susto e um panico verdadei-
ramente .totemko ü empolga. A ·descolllfiança, a suspei,ta, o 
terror já se estão assenhorean'<lo do povo. 

Kão ,compr ehen<lo a psycholo,gia ele ac tos politi.cos que, 
ao invez de manterem a tran,quilidade e a paz, -vão perturban-
do viscei-almente o so·cego das !familifü'S'; não ,compr,ehendo, 
que se sonegue aos r epresentantes dos iE:stados no Norte o 
exacto con-hecimen to do que occorre ,em s-m1. terra na:tal; não 
comprellendo, S,r. P residen.te, .que seja preciso , para res-ta-
l>elecei: a orclem ·n,balada , paTa repôr em seus eixos o regí-
men ~1ue s-e ·cliz desloca,clo, appellar para medidas extra-le-
ga es, vara proyiden,c-ia,s ·a!'llor::i.es, +Jªl'f\. uwa s1éri~ çle açto;:; 
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alicantinas que se não explrcam nem em bem da ordem, nen;i. 
em bem .d,a, decen'Cia . 

. Não é po-ssivel que a reamara prosiga ua indi1ferença 
d'agora; não é possível ,que os Deputados presentes na -Capi-
tal Federal 'llão tenham já sentido, com o povo de minha ter-
ra, o máo humor, o abom·ecimento, o ,desgosto ·que ilhe estão 
infundiu-do as provtdencia,s repressivas de exag,gerado rigor. 

Tenho f:é, de que a Camara não é insensível, nem está 
já de .todo .anesthesiada •á impressão de justifica-da. magoa 
que lavra rio fRio de Ja'lleiro. 

!Par-ece-nos ,que e'Ua j,ulga -0 governo capaz de, com essas 
medidas de excepção rigorosas, embora inconstituçiona.es e 
illegaes, repôr na ordem o regimen e restituir a paz ás , fa-
milias. Mas eu que conheço a mentalidade da população ca-
•ri-0ca, no meio ,da .qurul nasci e onde tenho con-vivido com os 
meus velhos e di,Jectos -corre.ligionarios, sei 'bem que não é 
esse o processo mais adequa.do para restaurar a ,discipliJ;1a e 
reimplantai' a ordem. / 

Não será o t-error ,que a1baterá o animo .dos ca1·iocas. Não -
será com o espantalho de taes meclidas ·que o GoYerno· irá 
suffocar a opinião pub'lica {lo Rio de Janeiro, se de facto, 
estiver ,dispo,s-ta a c ollalborar com os sediciosos na. -subversão 
da ordem. Não. 

Ha ,evidentemente um desastra-clo equivoco da •parte das 
autoricla,des en-carregadas de restrubelecer a, tranquil'lidade pu-
blica. A docil população ele minha terra anceia por ,que não 
lhe perturíbem a activ.ida•cle pa:cifica. 

Para esse ,effeito; S,r. 'Presklente, com a tr,an.quHliclade, 
com a -sereni,dade e a calma ·de que esto u dando prova, eu, 
que fui um -dos ultimas a sofürer a prepoten:cia de um ,bele-
guim policial, venho pedir, em ·nome da paz de minha terra, 
do socego dos meus amigos, •da. tran1qui!Hcla.de ,da.s familias 
cariocas , ás a,utorid-ades executiYa.s, qu{ a:conselhem mais 
moderação, menos rigor e mais .patriotismo aos incumbidos 
cl~ applicar l)1ediqas ·de ordem p~1bli-ca, · 
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.ll 

Presos pollt.icoo na Casa de Oorreoção 

' (/S!ESrSÃIQ [)ffi} 22 D.E JUDHO) 

O Sr. Azevedo Lima - Entre os preceitos cons'titucio-
naes· que regulam o instituto do sitio e determina,m as attri-
buições das autorid·ades federa.es, figura ;sob o n. BO, § '2.o, 
11. l.o, o seguinte: 

·" ... este, por,ém ( o Governo), durante o estardo 
de sitio, restringiü:-se-ha, nas medidas de repressão 
confa·a as pessoas, a impor: primeiro, a -detenção em 
logar não rdestinado a 1,éos· de crimes communs ... " 

Ha dias, o nobre leader da maioria, o S r. Antonio -Car-
los, me·u emi.nente amigo, declarou que se estava fazendo 
desus·ardo alarido em torno da detenção do iUustre crimina-
lisfa Dr. Evaristo de Moraes. 

ü !SR. N]CANOR . NAJl;llOHil'illNTO - Peço a V. Ex. Ji.-
cença para communicar rque jú foi posto em IiJber-dade. 

O ·SR. ADOLPHO BE(RJGAMINI - iHontem, á tarde. 
O ISR. AZ®VrErDO LIMA - Não s,ei ,se '8. Ex. mesmo, 

ou o disti:ncto r epresentante •do Districto Fed•eraJ, pediu que 
se formulassem outros casos c-oncretos, qúe nos indu'zissem 
a crer ·que, ,de facto,_ ia.s auto-rida·des estavam exorbitando 
na applicação da,s medidas preventivas do sitio. -

Vou satisfazer, neste momento, á curiostdade dos ho-11-
rados confrades. · 

Além ,do Dr. -Jfrvaristo de Mora-es, injusta e 1arbitraria-
mente detido 'até ha dia,s, hode ,solto, segundo informações 
que ,suibministra ,o il'lustre collega ,Sr. Nicanor Nascimento·, ou-
tros cidadãos estão, ou estava,m até poucos dias, presos U"a 
Casa •de Corre·cção, em logares -a,prop.r.iados a réos de crimes 
communs, ,em cellula-s -des'tinadas ao ,cumprimento de pena por 
parte d-os criminoso,s ,v,uilgai·es. 

Poderei fornecer · a V. Ex. uma lista de rnomes, rque, 
segundo creio, aind·a não é completa . .Á.cham-se presos na 
sala da Capella os ·Srs. Drs. Joruquim J>ereira Teixeira, Ana-
nias de A~buque11que, Viva:ldi Leite -'.Ri:beko, OsiwaJdo Oo-s,ta, 
Jos;é Oitici,c-a, Heitor Mello-, Ph:iladelpho d'Almei-da, Evaristo 
de Moraes e Paulo de Lace1,da. _ 

A,cha-m-se· ou achavam-.se detj,do,s (llOS c1rbiculos qa ~u-
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ferroaria os ex-[)eputa<los José .Eduardo Macedo ,Soares e 
Mauricio de La-cerda . 

A facil sophisticaria ,dos que procuram •desculpar os 
a,ctos mais indes.culpaveis explicará que •aJ sala da caipeUa e 
o-s -em-biculos· -da enfermaria 'Ilão são lo.gares !destinados- a que 
nelles cumpram perra. os condemnados. 

O !SiR. ELY.SE,U GUILHIDRM® - Dm'ante o Governo 
do Marechal Florian.o, eu tam!bem esti:ve preso, em ceHula, 
pelo espaço de um anno. 

O 1SR. ADOLPHiO B::IDRG.A!M'INI - Com maioria de ra-
zões, V. •Ex. ,deveria agora protestar contra. essas· arbitra-
riedades·. 

O IS'R. AZEVEDO Ilil,{A - Admittamos, ,Sr. !Presidente, 
que seja .a'té ,certo pO'Ilto explicave'l ou toleravel a reclusão, 
nesses 1ogares, rde presos políticos, dignos de melhor sorte. 
Não ha po1,ém, excusa a]g,uma .para a pris-ão dos · Drs. 
Edmun,do Bittencourt, Paulo Bittencourt, Mario Rodrigues e 
Laurindo LemgrüJber, :que se verifica ... 

O /SIR. ADOLPHO B/E•RJGAi\füNiI - iNa decima galeria. 
O 1SIR. AZ•FN.IDDü tLIMA - ... nos cubículos da decima 

galeria. 
O ,SR. FR.ANiO]SIOO PIEI:XDT:O - O ·Sr. Lemgrüber estit 

solto. 
O ;SR. .A!DOiLRHO RER/G.A!MINI - Es-tlá preso nova-

mente. · 
o rSR. A:õEV'IDDO DIMA - Ha ·COUSa·S interes,santes, ,Sr. 

Presi,dente, que se murmuram, ,muito em · segredo, á s-ocapa, 
entre os amigos e parentes cj.as victimas do sitio. Diz-se, por 
exemplo, ·que o eminent e professor Dias de Barros, ex-repre-
sentante, nesta •Gamara, ,do Estado de 1Sergipe, e distinctissi-
mo •professor de uma, cadeira <la Fa,culd•a•de de Medicina, fôra 
victima _,cle prisão a-rbitraria e vexa.toria, que se prolongou 
por alguns dias, porque um s i:.t1 alumno, reJaps-o e vadio, por 
mesquin-ha vingança, delatara que o mestre havi:a., na sua ca-
thedra, n,egad'o .a 1'-evolução, desenvolvendo, a ,meio <la pre-
lecção, o 6\og.io •dos .reyoltosos de 5 -de julho de 119·22 ! 

O ·sR. .ADOI.JPHO ,B,IDRGA:MINI - O ex-Deputado Sr. 
Dr. ISalles Filho tambem foi preso hontem â noite, sem ne-
nhum moti'v-o-. 

O •SiR. AZEVEDO LIMA - ,Sem mais indagações, sem 
se a.purar o que havia (le procedente ,quanto •á denuncia, •sof-
freu o eminente professor ide micro,biol.ogia -da Faculdade de 
Medicina detenção -clemorada, injusta e violenta. 

Não creio que o chefe da Nação ,t;enha conhecimento 
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da extensão ,dessas miserias que compromettem muito me-
nos a cligni-clade ,dos ,que estão detidos elo que os fóros d·a. 
Republica. 

O ·SR. ADOLPHO BIDRGtA!MINiI - Muito bem. 
O 1S,R. AZ<IDV1EDO LflfA - Como- quer -que seja, Sr. 

Pres·tdente, posso affirmar, com toda a, .segurança, ao meu il:-
)u&tr·e amigo Dr. Antonio Carlos e ao meu collega, de ban-
cada Sr. Nicanor Nas'cimento, ,que r esipondo pela vera'Cidade 
das wf.firmações ·que ,fiz relativam ente á prisão· de homens 
pU!blicos em ,cubiculos e em io,gaa:es- -des.tina,dos· á .prisão de 
réos condemna:dos por -delicto-s vulgares, acer ca da maioria 
dos ,quaes, segunclo me informam, ainda. não foram tomadas 
p.rovidencias reparadoras,. o que faz co.m que as autoridades 
por 1conta elas qua.es corre a co1rrespo'!lsalbilidade desses fa-
ctos, incid'81m nas ·disposições IPena·es do § 4.o do citado a rt. 
Sü d·a Const ituição. 

O iSfR. HOR,ACIO MAGA,IJH.ÃiIDS - !Isto, só se apura 
quando o Presidente da ,Republica presta informações ao 
Con,gre.sso elos actos praticados durante a. vigencia do estado 
de -sitio, .mandan-do, então, o ,Congresso responsa,bilizar as 
aut©ridades que ·vio1aram a.s .leis. · 

O ;SR. ADOLPHO BERGAiMINI - Na opinião do illns-
tre apa.rteante, só se apur am es-ses factos quan-do -o Presi-
dente ·da ReprnbUca quer. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ahi está , singelamente nar-
rado, para . satisfação da curiosidade dos meus preclaros ami-
gos a que me acabei de referir, o que se está passando em 
r elação a -cidadãos brasileiros do maior respeito ·e ,grande 
consideração . . . 

O :S:R. FRA'l.~OllS!OO PJfüXiO'DO - E da maior suspeita. 
O 1SiR. AZJE,VJDDO -LliMA - Quanto a-os Srs. Pau.lo Bit-

tencourt ,e Mm:io Roclrigues, compete-me ainda accrescentaÍ: 
que -se acham ,gravemente ernferm-os nos cubiculos que lhes· 
foram .reservados para detenção. ' 

O /S,R, .AID'O'.LP!HO B'lDRG.AiM}INI - E Q S r. El:lmullldo 
Bittencourt, ,esse est.fr aca,brunhadissimo, depois da perda ,de 
=il~. i 

O SR AZEV.IDDO L]MA - Espero que o hoÍ\rado Jeader, 
depois de se certificar da authenticidade do allegado, ,ponha a 
sua autortda,de e o seu prestigio a-o serviço elas victimas para 
obter das autoridades prepostas á applicação ,de meclild!as 
ele segura.nça pulblica, que se não excedam nem .exo1,bitem no 
emprego elo e.:tado ,füi ,,:itio . . _. · 
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,O :SIR. AD0[iP!HO HERG.A,MINI - AfüLs, a bem da ver-
dad·e, .cle-vo dizer ,que 1S. Ex. teve a gentileza ele interceder 'a 
favor da lilberclade -elo ,Sr. Evar isto -ele l\!Ioraes, o que muito 
lhe agradeço. 

O /SR. AZEiV'Jill)'O LIMA --,-- ... não tanto em ,beneficio 
elas victimas, como, sobretudo e nomeadamente, para. honra 

) do Governo e prestigio do regímen. 

LII 

Estado de sitio clandestino na Bahia e em Sergipe 

(:SIIDS!SÃ!O DiE 31 DE JULHO) 

O Sr. Az·eveid-0 Lima - Apresentei á Mesa, na hora do 
expediente, um requerimento ,ele informações •que, por não ter 
sido precedido de considerações, merece fundamentado por 
miudo, para que a Camara comprehenda a razão de ser desse 
r,equerimento e justifique o meu genero · ,ele pr-ocecler, soJici-
tanclo, .neste momento, ás autoridades exeçutivas -se dignem 
informar :fL Nação ,qual o .teôr ele r-elevante decreto sonegado 
á p11blicid-a-de. 

10 SR. ·ADOILPH0 B!E,RGAMINI - ~ão foi pubücado ,no 
Dfario -Offi,cial ? 

O ,SiR_ AZEV,1JID'O L]MA - Não. E explico-me. No 
Diario Offidal ela Bahia, de 16 de julho, encontra-,~e, na pri-
meira pa,g_i-na, a ,seg,uinte local: (,Lê.) 

"O Governo do Estado ela Bahia, ten,clo em vista 
-0 decreto do ,Governo Federal ide 14 ,elo correu-te, que 
,ampliou a este IDstacl'o o estado de sitio -approvado pelo 
!Congresso Nacional em 5 elo mesmo mez, resolve afüar 
até ulterior clelioberação as eleições muni-cipaes que 
deviam ser TeaJiza,cla-s -em 20 elo ,vigente": 

Dua,s pa.ginas a,deante, no topo da segunda columna, en-
contra-se, sob o titulo - "Estado de sitio" - a seguinte 
nota: (•Lê), 
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"O Gov,erno da RepubHca 1a.ecretou ,em 14 do -cor-
rente, o esta,do de sitio para es·te -Estado e ·O de IS·er-
gipe. Nest-e ,sentido, o :Dr. Go,vernador -do !Estado re-
cebEfü o telegrammia seguinte: "Palacio do Cattete, 14 
- Tenho a , honra d e communi-car a V. Ex. que IS. 
Ex. o PresiJd:-ent,e .a,a Republica assignou hoje decreto 
numero 16.5-27, estenclendo aos Esta-dos da. Bahia e 
/Sergipe, pelo prazo d e 60 -l1ias , o estado de sitio de-
cretado pelo Congresso Naciona:l para os Estados ,de 
,São Paulo e Rio d·e Janeiro e para o Districto Fede-
ral. S·a.udações. - Felix Pacheco, Ministro interino 
da Justiça". 

Desde o dia em que me ,chegou á s mã.os esse raro 
exemplar do biario Official · a Bahia, ,ao qual consta a pUJblJi-
cação liJd,a , procurei no Diario Official da União o d•ecreto 
do Governo, numera do, segundo o dis-se o ex-M inist ro da 
Justiça interino, -e que ,de-veria ter alcança-c'Lo p,u;bUcação na,s 
cO'lumnas do mesmo. 

O 1SR . .ADOiúPIHO B!IDRJG.AúWJNI - .fü alludi ao assum-
pto, da tribuna.. · 

O rSR. AZE1Vwl[)O LUVIcA - Nã~ me foi .drudo,' entr-etan-
to, apezar ·de respigal-os no U iario com paciencia ·benedictina, 
encontrar os termos ,de tal decr-eto. 

O ,SR. AIDO[JPIHO ::SIEXRIGA1\'.UN'I - E o i:aSo do Rio 
Grande do ISul, que ainda foi peor ? 

' o 1SR. AZEIVE'.DO LIMA - rS ei m ais •que, apôs. a la-
vratura desse decreto 1d,e sitio clan\lestino, outros d-ecretos, d.a 
mesma natureza, e tambem dandestinos, teem J.ogrado a a s-
l!!ignatwa ,do Srr. P resid!ente ,d,a Republica, que está faz.endo , 
nessa questão de sitio, obra de turco e .negocio á prestação: 
hoje, sitio na Bahia; amanhã, em 'Sergipe; depois, no !'ará ... 

O /SR. ü AIR!V,AL'Hú N'E,TiTO - I sso ,s. Ex. po,cl<e faz,er. 
O ,sR. AJDO[ )F!HO B ER1GAJMINI - Funccionando o Con-

gresso, não pôde. 
O SR. GENTIL TAVARES - P ôde, porque a lei lhe 

dell' autorização. 
:O /SR. A:,D,O[JFIHO BIIDRGAi111fü'NI - A a.utorização é in-

constituci-onal; a competencia é privativa do Congresso N;i-
cional. 

O ISR. ALV<ARO R QICiHA - O Co·ngr-esso den a autori-
zação. 
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O 1SR . .A1DOL~.HO B>.IDRIG.AM·INI - Não 4he era licito 
dal-a. 

O ISiR. AJZ:IDViEDO ·LIMA - Quero o r es-peito- a . lei. 
O !SR. ADOL'PHO BERIG.A!MINI - E á •Constituição. 
O SR. CARVALHO NETTO - A Constituição não -p6d11 

esta,r ao lado dos I'evo1tosos. 
O ISR. .A;ZEV-EDO LliMA - Sim, queremos o respeito 

á Constituição e âs leis. 
O SR. CARVALHO NETTO A lei está com quem 

mantém a ordem e quem a mantém é o Presidente ,da Re-
publica. 

O 1S-R. .A,DOLPiHO BIE<RGAIMINI - Quem se coJloca fôra 
tla ,Constituição é ,que está implantando a revolução. 

O SR. CARVALHO NETTO - O Governo está com a 
lei, a,mp aJ:aclo pelas forças que ficaram fieis. 

O ,s'R. ADODPHO iBERJG.A,Mil'N1 - IDntão, será acto de 
força, e -não acto legal · ! Eu-tão, não estamos em uma de-
moc1'.acia ! 

O ,SR . .A'Z.IDV.EJ.DO LIMA __, De ifa<!to, Srs., é a -&ktadura ! 
(Vivos protestos). 

'Estão-se decreta·ndo }eis ,que o povo não conhece. Os de-
cretos µo governo tornam-se clandestinos, pudendos, occul. 
tos ! 

O IS,R. ADOL'PHO BERIGAii\HNI - N-nm regímen ,que 
•tem por iba:Se a publicidade das 1ei-s. 

O 1S,R. AJZE"\~IDDO LHVI·A - Sonegam-se, propositada-
mente. -os .actos offi.ciaes á pu,blicida-de. Não é o regimen d11 
Lef, é ántes ó imperio d-a desordem, do arbitrio, da revolução! 

O SR. CARVALHO NETTO - Quem pôde julgar dos 
actos do Governo ·é a Ca,ma.ra. V. E.x. denuncie-os. 

O ISR. A'ZEV'IJ}DO LILM·A - Pois, se os estou ' ·den-un-
ci-a.n-d-o ! 

O 1SH. GJJLBIIDRTO .AJMADO - Pergunto ao orador: as 
conseqnencia-s . d·ecorrentes do estado ide ,sitio não autoriza-
riam o Po-cler Executivo a -usar do recurso de que usou, ,dei-
xando ,de pu-blicar no Rio, de Ja.neiro o decreto '? 

10 :SR. A·Z'EíVEDO DJ.1MA - Não, senhor. AJbsoluta e p-e-
remptoriam-eute, não. 

O 'SR. ADQII_.lP'f-.JiO BIE1RG.A,l\HNI Funccionan-do o 
Congresso, não podia estender o estado -ele si tio e muito me-
nos fazel-o cland-estina-mente, deixam-do de publicar o de-
creto. (Ha mui·tos apartes). 

O :SR. PRIDS•IDIDN'T,E, - Attenção ! Quem e.:t4 co-m a 
palavra é o Deputado Az-evedo, Lima, 
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,o 1SiR. AZEVEDO LIMA - !Sr. !Presi.id€nte, vamos pôr 
a questão nos ,seus d evidos· t·ermos . 

Ao GO'verno assiste o direito - a·clmittai;nol-o - de pro-
rogar no espaço e no tempo o estaüo ,de sitio; que vigora 
no Districto Federa.! eles-ele .5 ,do corrente. 

O SR. ADüDPiHO BiIDRIGAMlNI Mesmo isto eu 
contesto. 

o" SR. AZEVEDO LIMA - Ao Governo não era licito, 
porém, fugir .á ,Msposição imperiÓsa e .t axativa do decreto 
n. 562, ele 12 de julho ele 1890, do Gov,erno Provisorio, ·com 
for ça ele lei e não revog'füelo, o ,qual obriga a publicação·, no 
or,gão officia'l da Republica, de todos os· actos ,do Governo 
Federal, para qne possam ser r egular,es e operantes. 

O SR. EPHIGENIO SALLES - O decreto éstá pu-
blicado no Diario Official da Bahia .. 

O ;SR. ~'\iDO-IJPI-IO BERGAMINI - Então, foi publica.d.o 
depois ,do meu <liscurso. 

O •SR. AZEV,EDO LI-MA - Quereria conhecer esta pu-
bJicação; co11!Vido o 110,b<re coUega a exhibiJ-a . 

O que posso affirmar, o sobre que insisto, o que é certo 
é ,que, d€sde o dia 14, ados de sitio se estão opera.nido nos 
Estados ·da Bahia e de IS,ergipe, sem que a publicação hou-
vesse sido feita. 

O !SR. JOÃO 1SA.L'l''TüiS - V. Ex. µão contesta ·que a 
publicação se fez no ,orgão official {lo Estado d a Bahia .. Ora, 
o acto era para procluzh: ,ef.feito no ·territorio •bahiano; 'logo, 
não houve sonegaçª'o cl,e p-ubliciclacle, e o Governo ela Repu-
blica procedeu correctamente. (Apoia,dos). 

O SR. ADODPHO BERGANHNI - Não apoiado ; o 
ado é do Go:verno ela União e tinha ele .ser puiblica,do no 
Diario Official ,ela União. 

'Ü .,SR. A~IDV·EiDO DIMA - Realmente, a allegação que 
neste momento appa.rece ,é uma sophisticaria peço per-
missão para clizel-o. 

O 1SR. JOÃO .SANTOS - Não apoiado. 
O SR. AZEVEDO LIMA - De ac-cfüclo com a lei., não 

ha acto do Governo F,ecleral, desde que •não tenha sido pu-
blica.elo no orgão official da Repüblica. 

· O SR. JOkO 1SANT<O'S - ,Q que tem importancia no 
caso é o segunite : a publicação teve logar rio orgão of.ficial 
elo Esta;cl,o a que o acto se applica·va. 

O ISR AZEVEDO LIMA - A lei que a-ca,bei ele citar-
determina que, dentro ,ele tres dia.s a11ús a pubJicação no 
orgão official elo Governo da Rep U1blica, en-tra,á o deCf€tq 
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em execução, salvo se o proprio acto estipular o contrario 
e presqev,er a data em que começará a operar. 

O ;SR. JOÃIO ,S.A-1'1TOiS - V. Ex. está enga[laido . 
. O ;SR. A'DOIJPIHO B'ERJGAlVIINI - Não, senho·r : sendo 

o acto do. Presidente da Republica, tem · de ser publicado no 
Diario Off,icial ele Unirl-o. , 

,O -SR. JO:Ã:0 ,SA,NTO\S• ___:._ O acto ,era para -ter effeito 
em -dada região territorial e nessa região o orgão official 
elo msta clo o''pu.blicou. _ Logo, não houve -sone,gação ,de pu-
blicidade . . 

O ·SR. AZJDVIEIDO ~IiMA - Pois, nem ·nesse orgão .of-
ficial do Esta-elo foi pubJ.ica,do o decreto, nem -o mesmo ohte-
ve inserção em ·qualquer jornal orfficial elo paiz. 

O .SR. JOÃO SArN'TOrS - V. Ex. est•á lendo ! 
-O ,SR. AZEVEDO LI'MA -:- O que li foi apenas a no- . 

• ticia -ele um te·leg,rarmima rdo Ministro da Justiça, c-ommuni-.. 
can-clo -que o clec1,eto fõra expedido. Este não foi publicado ; 
quem lhe co·nhece -0s 'termos ? 

O 'S.R. .A!N'l'ONIO 1CARiLOiS - Que nos interessava a 
publicação· ,de um ·decreto ,que sõ ia vig-orar para o Estado 
da Bahia ? (Apoiados). 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Interessava, porque 
o -e-sta,do -ele sitio interessa a nação inteira, e até o exterior. 

O :SR. AZIDV:IDDO LIMA - Pois ,bem, não 1ba-stou a 
clandestinidade -do ,decr-eto n. 1•6.527. Houve arbitrarieda•de 
maior. Que é o sitio no Rio Gra·nde do ,Sul ? 

O SR. A-1'l''TONIO ,OARJLOiS - E' a. mesma cousa. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não é ,a mesma 

cousa, ·porque lá nem . ha ó sitio, e se autoriza o President,e 
elo Estrudo a man{lar para o Districto Fecler al, sem sequer 
extra,dição interestacloal, a_:queUes que são considerados b oa. 
teiros·. (Ha muitos outros apartes). 

O rSR. .ArZEV,EIDO rn:·MA ..e__ Vamos dar de ·barato, por 
gran:de esct'orço ele c-ondescendencia, ,que se tenha proceidido 
com to'l,e~av,el reg'Ulaí-ida:d,e., sem violação da lei e :do iCod,igo 
Civil, em relação ao sitio ·na Bahia e .Sergipe; mas pergunto 
á Gamara : é oibvi-0, é razoa.v,el, é natural, é judicioso ·que o 
ex-ministro dos· Negocios do Interior, por .simples resolução 
sua, possa autorizar, em nome do Pr-esi.dente da Republica, 
mediante despacho te1egraphico, que se p1,oceda á detenção 
summaria dos que não são sympathicos á situ:ação dom.i. 
nante? 

Q ;SR. G:):L'B'E,.tlTQ ~1~DO - Não se trata d·e saber o 
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que é o·bvio, nem o ,que é natural: trafa-se de sruber o que 
é utiJ e necessario, neste momento , para segurança da Re-
publica. (Apoiados). 

O SR .ADOLPiHO BERGAMINI - Mas dentro• da Cons-
tituição. 

O IS<R. AZ'IDVIIDDO LIMA - 1Se o Governo está armado 
de poderes para proced,er regular e legalmente, pa.ra que in-
fringir a lei ? 

O .SR ADOLPHO B.IDBGA,MINI - 1Se as proprias lei;; 
não podem vigorar quan,do são -contrarias á :con-s-tituição-, 
como os simpl-es ·decretos · ,do Executivo poderiro ter valor, 
quan•do · são inco'llstitucionaes ? ! 1 

O SR . .A'ZE"'\éIDDO LEMA - 1Sr. P1·esidente, em d ata -de 
11 deste m ez, o Sr. Fel-ix Pacheco, que estava_ sendo então, in. 
oorln,amente, na questão da í)asta d'a ·Justiça · e N,e!gocios Torte-
riores, -teJegraphava ao ,d-ictador sul-riograndense, determi-
n a'Il,do-lhe que pratica:sse os actos de a utoridade, a seu en-
•t,ender c-onvenientes á manutenção da ordem. 

Eis os termos ,do final do despacho: 

"Fica autorizaido plena•mente a agir n,esse sen-
tido, em ·nome e por delegação do Governo Feàeral, 
reprimindo com energia os elementos per-turbadores , 
pr-endend3 __ e r em etten-do para ·a,qui os boateiros e agi-
tadores, ,quaesquer qu e elles sejam, autores, imp,re;;-
sores e ,di-stribuiclores dé -boletins ou outros impressos 
;;-uov,ersiv,os. 

O inspector da região receberá instrucções do 
Ministro da Guerra para prestar ao governo estadoal 
todo o apoio na. execução das medi.das •que forem 
inecessarias ". · 

O :S,R. ,SIMõlIDS Ffil1HO - Dôce castigo ! (Riso). 
O SR. ADOiLPHO BtERIGAiMI-NI - V. ®x: a-cha que é 

"-dôce castig,o" a-garrar um homem em Porto Alegre e man-
dal-o, sem mais -nem meno-s, para a •Ca.pitaJ ,da Republica, 
segregado de ,sua familia, pr,ejudicado em seus-interesses, ? ! 

O 1SiR. ,SH1'1õE1S FIDHrO - E' que V. Ex. não conhece 
a província. . . (Apoiados). 

O 1SR AZEV1EDO LIJ.vfA - E o n~bre Deputado- asse-
g,ura q1rn os jornll!lista-s que vieram do Rio Grande do !Sul 
passeiam .na Avenida ? 

O •S1R. SIM(YEJS ;i_rn.,HO - (Dev,em elita.r. Eu ,era ,caipaz 
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de tomar parte em qualquer revolução, cu.io castigo fosse o 
desterro para as gra.:rrdes cidades ... 

O ,SR. JOÃO ·SAN'l\OS - No Rio Grande havia um 
01,gão interprete e d,efen-soJ: <lesses opprimidos. No logar 
onde ha opposição arregimenta-ela e onde; na opinião de V. 
Ex., não ha -estado ·ele sitio, el'les podiam recorr,er ao iPoder 
Judidario. 

O SR. .ADOI.IPÍIO BEJRIGAMINI - E' claro. 
O :SR. JOÃO 1S:A'NTO:S - ill por .que não recorreram ? 
O SR . .ADODPHO BERIG.AMINI - Porque não es·tou lâ. 
O SR. JOÃO SANTOS - V. Ex., não, mas elles, os 

opprimidos. 
O !SR. .ADOLPHO BERGAMINI - Porque teem medo. 
O SR. JOÃO ,S.A!NTOS - Então 'Ilão são merecedores 

do esforço que V. Ex. está fazeil'do. 
O SR. ADODPHO BERIGAMINI - Não são merecedo-

res -do amparo da Constituição ? 
.O 1SR. JOÃO 1S•ANTOS - Ning.uem nega isso. Mas, por-

que não recorreram ao Poder Judicia.rio, l(J., onde não ha 
esta-do de sitio ? 

O S.R. .AZ!IDVEDO IiI1VIA - •Sr. Presidente, o telegram-
ma assim conclue : 

"O in-spector -ela regra.o r-eceberá instrucções do 
Ministro <l"a Guerra ,Pa-ra prestar ao gov.erno estadoal 

-todo o apoio na execução das medidas que forem ne-
cessarias." 

Realmente, ,Sr. Presidente, para a execução -dessas me-
didas arbitrarias, violentas e illegaes, porque o Governo não 
as está realizando sob o imperio elo estado de sitio, que, 
para o Rio Grande ainda não f.oi ,decretado, jú chegarnm ao 
Rio ele Janeiro ... 

O SR. .ADOLPHO BERGAMIN1I - Doi;, jornalistas. 
O SR. AZE;VIDDO LLM.A - .. . varios opprimidos ela 

situação politica estadoal. 
O SR. GENTIL TAVARES - O que é interessante é 

.q.ue nenhum elos representantes riograndenses na Camai:a se 
tenha pronunciado a respeito . · 

O SR AZEVEDO LIMA - E' lamentavel, em verdade, 
que esses jornalistas da opposição, victiinas da in.toleran-
cia e prepotencia. do satrapa sul-riograndense, ainda não ha-
jam recebido, como aca·ba de ,dizer o ,discreto 1,epr~senta-nte 
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de Sergipe, a palavra amiga e ,protectora dos membros da 
ibancada opposicionista do Estado, que até ha pouco se de.ba-
teu, .em 'l:ucta cru.entissima, em nome da liJber,da,cle, pela de-
posiçã,o do tyranno .que infelicita· os pampas, 

O (SiR. JOÃO SA1~"1'iOiS - Que essa admiração e 
essa extranheza. vão -com referen-eia a -elles, E' feita por V. 
Ex. 

O 1SR. ,SIMÕES ·FIDHO _____: ['õde ser uma atti1tude de 
pn1d•encia. , 

O 'SR. GiiLB1IDRTO AMADO - Naturalm~nte é uma 
attitude de . construcção republicana, nesta hora. de· recons -
trucções. Não é uma obra ,de r/1,bulic,e. 

O .SR. AD:OIJPHO BEJRiGAMINI - , Não ha recon.struc-
ção republican'a fõra da lei. 

O 1SR. OARVAI1HO NET.TO - Na interpretação de V. 
Ex., contra o parecer unanime :da Ca•mara. 1 

O IS'R. ADODPHO BERGAMINI - Unanime, não. Tam-
íbem faço parte da iCamara. 

O SR. CARVALHO NEJTTO - V. Ex. não foi voto diver-
g-ente quando votiámos o sitio. 

O ,S:R. ADODPHO BEiRIGAM:INI - Está V. Ex. enga-
nado. Eu o combati da tri:buna. Apena.s o meu discurso ,não 
foi publicado por um acto de força ,da Mesa. 

O SR. CARVALHO NETTO - Fique, pois, V. Ex. com 
a honra de t'er sido o unico· Deputa-do ·qu·e negou ao Sr. Pre-
sidente da Repu;bUca a .. s medidas necessarias pri·ra esmagar 
o levante militar ·d·e S. Pau'lo. 

O .SR. ADODPHO BmRIGAIMINI - Tenho a honra. 
O SR. AZEV,EDO- LI,MA - :E,u já esperava, Sr. Presi-

dente, que a 1Camara reputasse passiv,el de censura. o acto 
do delega:do da população do Distri-cto Federal -que .vem, de-
sassombra·da e livrement,e, solb a . a,ssistencia. de V. Ex., sem 
-exal:tação, ,sem paixões e sem parciaHdade, pedir ao Governo 
que normalise e regularise o arbítrio, legalisando, j á que a 
Oama.ra lhe outorgou poderes para tanto, a situação anomala 
e as violencias até agora ,perpetradas, á sombra do sitio 

1 clandestino. Mas, o que me repugna comprehender é, que a 
.Camara, sobre con,siderar razoaveJ um acto· de d-ictadura e 
,de ·de.spo:tism_o, ainda, julgue recommehclavel ,que o Governo 
v-á ampliando, a seu talante, sem decreto e sem pubI'icida,de, 
o sitio amplo que nõs J.he conferimos .. , 

O SR. ADOLPiHO BERIG.AMINI -:-- Ali,ús! f6ra da ,Cons-
tituição. 
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O ,S:R . .A!UGT:JlSi'l.'0 J,)E. -LIMA - Não apoiado. 
O •SR. AZIDVED.O /IJIMA - ... e ,que, :n·o ,a,pplic,an:· <1as 

medida,s para o restabelecimento .totàl da ordem, não hesite 
na escolha ·dos meios· mais draconianos, na adopção· das 
medidas mais aittentatorias ,do Jiheralismo e do regtmen. 

Sejamos governista,s ·em termos. Est modus in rebus ; 
por maior que ,seja a paixão qll'e nos incendeie, por maior 
que seja o ardor· que nos esteja abrazando, respeitemos a 
ordem lega'!, demos, co-responsaveis ,dos actos do Gov,erno, · 
o exemplo e acatamento ao regimen legal, oe o:bedien,cia 
á Constituição ,e ohservanda á moralida,de. 

O ISR. ADOLPJIO B.ERGAMR\TI - Perfei:tamente. 
O <SR. Ã!Z:IDV®DO LIMA - Se por esse tortuosó' cami-

nho , proseguir o Gov,erno, · no executàr e c\ecreta,r medidas 
impensadas, ter-,s'e-ha feito, Sr. !Presidente, .de modo indirecto, 
o mal velado elogio dos revoltosos ... (Não apoiados) 

O ;SR. .A!DOIJPHO BE·RGAMINI - 1Seria a conse·quen-
cia .fatal. ' 

O 1SR. AZEVEDO LIMA - ... ,que ·nos seus reiterados 
manifestos outra censura não fazem aos ' deposita.rios ,do po-
der senão a ,de estarem constantemente apunha'lan·do a le-
ga~ioade, transgredindo a ordem e violando a Constituição. 

O ,S<R. CARV .AíUHO NIDTTO - E' ess,e o rid'ão ,de todos 
aquelles que se rebellam contra a. ordem pu,blica. 

O ,SR. AZEVEVO LIM:A - Se não nos ,resolvermos oe-
fini!tiva'Ill·en te a concitar o Go-verno á pratica cl,e programma · 
modera.dor e lega'!, teremos contr.iJbuido, ,com a alta respon-
sa/bili!dade que :nos cabe ,como rrE\pres·enta'l'.l:tes· da Nação, paTa 
,que prostg.a a anarchia naciona'l e He implante de modo du-
radouro a desordem publica. 

-O SR. ADOL'PHO BER/GÃ!M<INI - Apoiado. 
O 1SR. Ã!Z.Ev:IDDO LIMA - Penitendemo-nos ,dos erros 

praticados, reconheçamos que foi um la·pso irreparavel o 
em ,que o Governo incorreu, mas não procuremos, com srubl-
terfugios e hermeneutica ca'l)ciosa, com risivel sophistkaria 
que não tem assento no bom senso; justificar, explicar, e, 
menos ainda, incentivar as providencias do Governo que 
ultra'l)as:;;am a or.bita legal e o collocam a pique ,de ,se 
nivelar c-0m os pro1Jrios revoltosos ·que continuam operando 
,no te1Titorio pau'lista. (Não 1a,poia:dos). 

O SR. 'Sl:MõIDS JJ\ODHO Que esti,veram opei,and,o. V. 
Ex. par,ece d·esconhecer os ultimos f•actos. E' um caso pas-
·Sado. . . , .,_. ,· .. ~..:. .. .;.'._.!..! _ -~- -(':.. ~"-:...tU.~..:-...1 
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O SR. ADOLPJÍO BERGAMLNI - Ou ,então ? 
O !SR. SIMõ.EIS' FILHO - V. Ex. sabe muito bem que 

a Nação tem celebrado a victoria cl'a. legalidade. 
O -SR. ADOLPHO BEiRJGAMINI - l\fa,s sei, por outro 

lado, que foi suspensa a circulação do jornal do ,Sr. Julio 
de Mes·quita, que trazia ,explicação cont:r'Rria ,ã que foi dada 
pelo Governo. ' 

O 'SR. ,SIMõ.IDS FILHO - Os vencidos hão de ~e ex-
plicar a seu modo. 

, O ·SR. AZ'IDViElDO DIMA - Ü' momento. ·Sr. Presidente, 
é, ,effectivamente, de gravidade sem pa,r. o honrado lealder da 
maioria, meu n-ob'l.'e a:migo e iHuS!tre representante de _Minas, 
-Sr. Antonio Carlos, confessou-o sem rebuços na ultima ora-
!:;ão, al1ás brilhante, ,que prof.eriu .. : 

O \SR. .ADOLPHO BJDRIG.A,MINI - •Como todas que 
profere. 

O 1SR. AZEVEDO L:LivIA - ... . pa.ra re,bater com flà-
grante inrf.eJ.icida'Cle os termos do discurso em que censur•ei 
um outro acto d·e evklente illegalidUJde do Governo. 

rs. Ex., ·com o notorio pa;trlotismo que todos nós 'lhe re-
conhecemos e aquella ponderação classica que o cerca de 
gravidade singular, convocou aos seus postos os r,epresen-
tantes ada Nação ,e ·pediu-lhes q.ue, com intransigente solid-a.-
riedade; viessem off.er-ecer ao Governo, nesse transe amargo, 
to:dos·. os prestimos da sua autoridade ,e toda a dedica.ção 
dos seus esforços. · 

O SR. ELYISEIU GUI!I.JFlERME, - A.s manifestações fo-
ram espontanea-s. Não foram pedidas. 

O ,SR. ANTONIO GARLOiS - Apoia•do. 
O SR. .AZEVEDO LÍMA - Agora que se reputa encer-

r!l!do ess,e triste episodio militar d.e S. PauJ.o ... 
O SR. .ARM.AiNDO BURIL.A:M.AQUI - No si:!n perioclo de 

operações de guerra ... 
O SR. AZilJ"\TEDO LI1MA - ... corrijamos os erros pra-

tic3idos ,e, sem tra•nsi.gencia, sem parciali,dade, s•em suib-ser-
viencias incondicion1a.es ... 

O SR . .ANTONIO CARLOS - Subserviencias incondi-
cionaes á ordem e á discil)lina: 

O 'SR . .AZEVEDO LIMA - , ... mostremos ao Governo 
que seml)re é tempo para corrigir as faltas e penitenciar-,se 
dos erros. · 

O SR . .AN".rONIO CA,RLO:s - Não sei quaes são erles. 
O que V. Ex. aMegou ficou ·n!a. allegação. 
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O SR. AZEVE[)O LIMA - Oh ··! V. Ex. deseja que 
recomece em vão. 

O SR. ANTONIO .CARLOS - Desejo ,que m-0::rtre a ne-
cessidade da publicação do decreto no Di-ario Official, aqui. 

O ,SR. AZ'IDVHDO L]MA - Leia V. Ex. o decreto n. 
572. Leg:em habemus. Leia ain-da as prescripções do ·-codi.go 
CivH. Não é mister qu,e -se desrufiem os revoltosos com fan -
farronadas inuteis. 

O ,SR. .ANTOiNIO üARLOIS• - E' o que -0 Governo aclvba 
de fazer comba,tendo fa.nfa1.-ronadas. (Apoiados; muito bem). 

O SR. AZEVEDO LIMA - Precisamos cobrar animo ... 
O ,SR. ANTONIO 1CARLOiS - Apoiado. 
ó .SR. AZEVEDO LllMA - ... e afogar as paixões em 

patriotismo sincero. 
O •SR. ANTONIO ,CA-RL01S - Principalmente afo.gar as 

paixões dos revolucionados (Apoiados). 
O S-R. AZE1VE!DO LI.MA - A hora tristfl ,das provações 

ainda não passou ... 
O 1SR. 1A-NTONIO OA.RLOIS· - Estrlí. •bem mais a'legre. 

(Riso). 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... ainda sobram talvez al-

guns minutos para que se ponha termo, definitivamente, á 
sedição militar. 

O SR. Al~TONIO O.ABILOS - iPara nós· está acaibada. 
· O SR. AZIDV.IDDo· LliMA - A rev,olução ·não acalbou 

senão na imaginação de VV. EEx. (Protestos). 
UM 1SR. DEiPUTADO - Estrá extincta.. (Apoiados). 
O 'SR. .A!ZE:VEDO LliMA - ID não acabou, porque não 

posso conceber q-ue uma colrumna em armas se ttvesse reti-
ra.do da ddwd-e cercad•a . ... 

O ,SR. ARMANDO B,U,RL.A!MAQUI .Cercada, ·não 
apoiado. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... levando comsigo muni-
ções de comb-ate, artilharia, feridos, generaes e -so1dados, re-
movend'o, na mais ·perfeita ordrem , sua linha de f.rente , ,sem 
perseguição e sem per.da,s ! 

-O ·SR. ANTONIO C.AiRJLOiS - V. Ex. fiquf tran,quillo, 
o Governo -está attento. 

O 'SR . .A!ZEV,EDO LIMA - Tão .ruttento que não publi-
cou aqui o ,decreto de sitio na Bahia. O manifesto 1,evolu-
cionari-0 induz-·nos a crer ,que os· sUJblev,ados conservam com-
sigo toda a erficiencia he111i-ca e to·dos os recursos mi-U-tares. 
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O ;SR. ARMANDO BUJ=tLAMAQUI - Tenha padencia . 
Efficienda militar! Quem foge não tem ed'ficiencia. MiJitar-
mente . elles estão em desastre. 

O SR. ADODPHO BIDRIGAJ\,UNI - . N,egn.-se uma reti-
rada estrategica ? 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Não é retirada, é 
fuga. 

O !SR. AZ'IDVEDO LIMA - Se é fuga., quem a per-
mittiu ? 

O 'SR. ARMANDO BURLAMA,QUI - Quem . debanda 
ele seu -campo não {! uma for.ça efficiente. 

O SR. AZE:V.IDDO LIMA - Os r evoltosos annunciam 
em ,bol-etins que nã-0 ,cleiba,ndaram; asseguram ,que con:tinuam · 
firmes n-0 proposito ele clefencler seus icleaes . .. 

voz,E,S - Oh ! (Protestos). Quaes são esses icl~a.es• ? 
O 1SR. AZE·VIDDO LIMA - .. . -e chegam até o ponto, Sr. 

Presidente, de explicar que o seu procedimento a,ssentou em 
sentimentos rigorosamente humanitarios, afim de poupar a 
dda,d,e á dest,ruição ... 

VOZES - Oh! 
O IS'R. AZEVEDO LIMA - .. . p~la artilhariia. legaH,sta · 

e para evitar que se sacrificasi;;e inutilmente a vida e os 
haverns dos civis não env-0.lvtdos no movimento revolucionario. 

O SR. ADOIJPHO BERGAlVIINI - E confessaram que 
se retü1a.vam depois de transportar o -ultimo soldado, o ulti-
mo cartucho, o ultimo .ferido. 

O :SR. LEOPOLDINO DE, OLIV•EIRA - Gran-c1es ideaes 
estes, que nã-0 salbem d,efencler. 

O SR. AZIDVEDO Llii\1A - •Como quer que seja, ter-
·nlina-c1o ou ,não o incidente, enc-errado ou não· o e-piso•dio se-
dicioso, a verdade é que a pa,z não voltou ao animo da popu-
1,a.ção, nem a sereni<dade J,he foi r esti-tuMa, -com a ·communica-
çã-0 peremptoyia, ceda, official, ele que tudo esbá t er-
mina,do. 

Antes pelo contrario, se de um lad-0 assistimos ao as-
soa'lhar de :boátos tranquiUizadores, por outro, che,g1a,m-n-0s ao 
.conh·ecime·nto noticias ,de ,que novas unida,c1es se mobilizam 
para a ttender ás necessidades da 01,cl,em em ·outi,a.s cir-cums-
cri·pções da Republica . 

O SR. .AiiVIERLOO PIDIX:OTO - V. Ex. parece que está 
interessa,do nos communi-cados dos r-evoltosos. 

O SR. ADOLPJ.=m B!ERGAMINI - Então ha um· com-
munica,d-0 ,que V. Ex. conhece. 
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O ,SR . .A!MER!iCO PEIXOTO - Não conheço. 
O ·SR. AZEVJDDO LLMA - Bem se ;vê que 1t1a. con-

tradição . 
O tSR. .AMERICO iPEIXOTO - V. Ex. serve-se do re-

cnr,so de analy,sar o sitio ... 
O· SR. AZEV!EIDO LIM\/\. - Não estou analysando o 

sitio. Estou · pedindo que se :torne o sitio legal para ·q_ue de 
futuro não tenhamos necessida,de ,de apurar ia responsabili-
dade crimina l das aut-odclad,es e :lamentar a perda elo senso 
commum,_'que nos priva ,cla-s liberd!a,des po'liticas. · 

O IS1R. · .AJMER!iGO PEJXO'TO - V. Ex. ,está sendo o 
porta võz elos r,evoltosos. 

O SR. AZEVEDO, LIMA - Não sol:! porta võz de nin-
guem, mas tenho, ó d-ireito de reclamar que cumpram rigo. 
·rasamente 1as leis. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. Tem um 
direito tão respeitavel quanto os outros q ue querem apoiar 
incondicionalmente o Governo. 

. O SR. AZEVEDO LIMA - O paiz não é propriedade 
d·e ·nin.guem, nem do ,Sr. Bernardes, nem da maioria da Ga-
mara, .nem do ,Jeader ,do Governo, pal.'la. que ... 

O SR. .&NTONIO OA,RILOS - Quem o diz qu,e seja . ? 
ü :SR. AZJDVE'DO LIMA - ... aJ-ém de supprimh'em a 

publicidade dos ,discu rsos, queiram força:r-me a perder a li-
berd·à,de da, pa~a.vra. 

·uM 1SR. D:IDPUTADO - iVIa:s a maioria da Camara re-
presenta o paiz. · · ,. 

O SR. AZEV,EDO LIMA - Os repres,erutantes, quaesquer 
,que sej,a.m, teem o direito ele vir pedir medtcla.s de ordem .le-
,gal. .. 

O iSR. ADODPB;O BERIGA,M]jNI - Teem o clir,eito, não; 
teem o ,dever 'imperioso po1,que juraram cum'.])rir a Constitui-
ção e pugnar po.r ella. 

O ·SR. AZE:V.IDDO LI.MIA. - ... teem o ,direito e o dev,er 
de íntimar os Governos a que se não ãesmandem, ·nem persts-
tam no eno chronico de violar a lei ,e preterir a pratica de 
actos vulgares e cornesinhos, sohretuclo· quando a prop·ria· ,Ga-
mara, .a,nimia,da do ,desejo insen,sato de lbater paJm.a,s a toda,s as 
m·.bttrariedades, ·co·ncita o Governo a collocar-,se fõra, acima 
da lei. .. (Não apoiados) · 

o .SR. AiDOLPHO BERGA!MINI - Fõria da ,constituição. 
O ,SR. AZIDV:IDDO LIMA _:._ ... e intenta faizer cr-er á 

Nação que as exigenciais lega-es não precisam de ser respeita-
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das, que é escusado obser.v,ar os tramites normaes, q,ue é di•s-
pensavel a pµbJici,dla,cl,e, que a vontade do Chefe do Estado ... 

O SR. ANr.rONIO CARLOS - F'eliz do Go,verno. 
O SR. AZEVEDO LJiMA - ... vale mais do que o 

que chama filigranais juridicas, ques,tiunculas de nonada, as-
sumptos ,de lana caiprina, embora não ignore que entendem 
de facto com os mais altos inter-esses da Nação. 

Vamos ·admittir que a ordem nacional exija da Gamara 
vote um projecto de sitio ,co.n;fleri'Ildo ao Governo pod:Eires dis-
cricionaros e absolutos ... 

O SR. ADODPHO B<ERGAM•INI _:_ O que é inconsti-
tucionoal. 

O •SR. AZEV.EDO LIMA - . .. . ou tor1gando ao Chefe 
da Nação a facu<lida,de illimi,ta:c}a. de a,mpliar e prorogar o 
estado de sitio. M·as, não 'a ·ccei,temos, por amor e honra do re-
gi:men, a esdruxula doutrina de que ã Oamara assiste o di-
reito de aconselhar ao Pr•esi<dente ,da Republica que poster-
gue principios rele ordem geral· ... 

UM rS·R. DEIPUTADO - A Camara não fez isso. 
O SR. AZIDVIDDO LLlWA ... e supprima formalida.-

des indispensav.eiJs para -que os decr,efos do Ex-ecutivo se 
tornem norma-es e regulares. 

Não ha, Sr. Presidente, francamente, não ha nenhum 
motivo que induza sequer o Governo acon,servar clandestino o 
sitio. 

o SR. ·AMERrco PEI~OTO - T-a.lvez V. Ex. não ,pre-
cise saber. 

O SR. ADOIJPiHO BlD!RIGoAIMINI - Isto é o que não, 
porque é um r•epresentante da Nação como outro qualquer 
que aqui se eu-contra. 

O SR. AMIDRllCO P.IDIXOTO - Ha ta1v-ez neces,sida-de 
de occultar a S. Ex. 

, O SR. AZ'JDVEDO !JIMA - Insis,tir na pratica de a;tten-
tados semelhantes, equiva,1e a col-locar-·se fôra ,da .lei, justi-
ficando a sedição militar. 

O SR. Ai\!LERlCb PEIXOTO - Os revolucionarios é 
que estã-o fóra ,da. ,Constituição e da lei. 

O SR. ADODPHO BIDRGAíMINI - 1E o oGo-v-emo não? 
O Gov,erno pôde man,d,a,r prender no ·Rio Gran-d,e do •Sul,. jor-
nalista-s, a . pretexto de -serem iboaoteiros e tran-sportal-os para 
o Rio de Janeiro, -sem de.claração ,do ,esba,clo -de sitio ? 

O ;S'R. A'NTO>NIO OARILOS Y. Ex. tem o Diario 
Official ? 



AZEVEDO LIMA 

-O ,SR. ADO,LPHO BIDRIG.A,MINI - 'l'enho-o. 
O -SR. .ANTONIO CARJLOiS - Mostre-o. 

- 31 

O S-R. .ADODPIHO B:IDRGA:l\fINI - Não a,qui, mas em 
minha e.asa. Não me ,é po·ssiivel trazer ;jornaes, revistas com 
as noticias d-o decrelto de sitio. 

,O SR. AZ:IDV!IDDO LIMA - Em r-ela,ção a·o caso da 
Bahia, tan,to foi 1avrrud-o o .decreto, que recebeu o numero 
16.,527. Va'1e dizer ,que o Governo conheeeu a necessi-dad-e ide 
baixa-r novo -decreto, por signa[ qu,e o numerou, ma·s não prá-
ticou uma forrhalidade fundamental, qual fosse a inserção do 
mesmo no Di,ario Official. 

'Í>or,qne não o fe1 '? 
,O 'SR. .AiNT.ONIO ,C.ARLOiS - Podia d·eixar de faze1-o. 

E' uma lei or,dinaria. 
O SR. ADO:rJPIHO BElRiGAMINI - O regimen ,democra-

tico é o da publidd,a:d,e. 
O SR. .ANTONIO CARLOS - Ha uma differ,ença entre 

a ·Constituição e a lei. 
O !SR. J,O.A.QU])M ,S.AIJLIDS - O Gov,erno foi autori-

zado a decretar o -sitio para '8. Pau1o, Rio -de Jan,eiro e Dis-
tricto Federal, com ,a faculda,de ,de amipiial-o a outros pontos 
do territorio nacional ,quando julgasse conv-eniente . .A publi-
cidade, portanto, é essa e não outra . 

. O S.R. .ANTONIO CARLOS - A publkidad•e que se 
exige é a do decreto legislaitivo. (Ap.oiados). 

O .SR. ADOIJPRO BERIGAMINI - O decreto do sitio 
pa,ra a Bahia não foi publicaido. 

O ·sR. ANTONIO CARLOS -O sitio que votámos foi 
p11b,1icado no Diario Officiwl ida União e autorizava o Pre-
si:dente -da Republica a ampliar essa medid,a a quail.1qU'er par-
te do ter,dtorio nadon,aL 

O SR. ADOLPRO BERG.A.l\UNI' - Puiblicando-a. 
-O :SR. JO.Â'QU:Fi\f '8.ALLE.S - A puiblicidade que se exi-

·ge ê a da J.ei que votámos, e a 1'ei ,do sirtio foi pwblicaida no 
Diario Official. Essa lei permitte ampliar a medida a qual-
quer pal'te -do territori-0 nacional ... 

O ISR. AZEVEDO LLM.A - E não h a'Via necessidade de 
outro d•ecreto ? 

O .SR. JOkQUIM S.AiLLES ·_ .Aibso'1utameute, não. 
O SR. .AZEVEDO LiiM.A - Tanto reconheceu o gover-

no ,que havia necessidade ,de novo decreto, extenden,do 0 
sitio ú Bahia e ,sergipe, que, como acaJbo ele affirmar, o ais-
signou e numerou. 
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O que lhe restou fazer foi dai---lhe a necessan:ia pu,bli-
cida-de, de que tratam as leis em vigor. · 

O ,SR. A!NTONIO ·CARLOIS - Não ,estava obrigado a 
isso. 

UM ·SR. DEJ!PUTADO - M.a,s, -em relação á Bahia, 
V. Ex. est'á Jen.d-o a ,publicação feita pe1o Diario dia Bah.ia. 

O ISiR. AZEVEDO L.,IMA - Não a estou lendo no Oiario 
Official; o que estou lendo é a publicação· telegraphica em 

, tom amistoso, em que se diz ,a.o tGov-erno da Bahia que o 
decreto foi lavr~do. Este -decreto é pois clandestino e in-
confessavel. 

' .O SR. AiQ.AJM:IDMNON DE M.A!GADHÃES - Oomo, se foi 
pub'licado lá ? 

Qual o fim 1cla pUiMicidacle das leis ? 
O SR. ANTONIO ,CARLOS - E' dar conhecimento a 

quem ellas interessam. E no caso, o decreto extend·endo o 
sitio interess,a.va a Bahia. 

ü 1SR. ADODPHO .BERiQ.AJMINI - A Bahia, não apoia-
do, á Nação. 

O :SR. AZEVEDO L]MA - Sabe o paiz que estava o 
Governo autoriza,cto a ,ampliar o sitio, mas em v,erd·ade ain,da 
ignora ,que já o tenha d'eito, attenta a fal.ta de publicação. 
Esse decreto numero 16:5127 é um decreto envergonhado, 
um decr,eto pudendo e. · por.t-a.nto, uma lei claridesttina, irrita 
e nnlla. : ' 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex, não leu a Constituição, 
porque se o fiz·esse verifica~·ia que o Gov,erno poderia decre-
tar o sitio até p-or intermedio do,s seus agentes. 

O ,SiR. AZ·IDV.IDDO LIMA - Mas é obrigado a dar aos 
seus actos publ-ic~cladé lega!l, para conhec-imentto da Nação. 

•O ·SR. ANTONIO CARLdS1 
- Em tempo de guerra? ... --

0 SR. COLLARE-S MOREIRA - Ha trinta annos, mais 
ou menos. Presidente da Republica o Marechal Floriano, man-
clou ao Sr. Gen,eral Leite de CastJ.·o, commandante então 
da Região, um decreto de sitio para ser publicado quando 
ess-e general julg.a.sse conveniente. No 1clia da pUJMicação des-
se decreto, m :Pernambuco, foram, por essa occasião, presos 
os ·Srs. Jo.s-é Mai'ianno, Paula Mafra, Gonça'lves Maia, Altino 
Meira e outros. ·Creio que existem ,a,qui Deputados por P.er-
nambuc.o que conhec,em o .facto. 

O ,SR. AZEVEDO LIMA - Um erro justificará outro ? 
ü SR. GENTI•L TAVARIDS - E' o elementq ~is,tor.icQ, 
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O SR . HflNRIQUE DODSWOR'l'H - Qneui sabe se no 
Oiario Official não haverá tambem ,um c-ensor? 

O SR. A.ZEV10DO LIMA - O frteto (• que- o uf;creto ,do 
Gove1"110 . Provis,ori.o u . 592, de 12 rle julho de J SOO, que 
dispõe lon ga e cnmpriüamcn t e 1,obre o~' lh,v eres elo Poder 
Elxe-cuth·o em rela ção ,1 pubE C' ill:u) e elos .seus rlecre t os , foi 
burlado de man eira prem editada e inconfunclh;el. 

O SR ANTO)<IO CAR•LOS - V. Ex. es tá iu terpretan<lo 
enarlamente ;:t e xi gen cj.a da lei. \'. Ex. vae ouvir d,1qui a 
pon.co ,i rNq_}Ostn. 

O SH. AZEVRDO LIMA - E ' :in-st.arneute a vor. unto .. 
tizadn {:lo illustre leader qne desejo ,,te pronuncie sobre esse 
assompto relev-aiite. 

O SR. ADOLP.HO BJ<JRGAllII:\'I - E sobre ·o do Rio 
Grande do Snl. 

O SR AZEYJ<JDO LT:\IA - P or maL,c; gnnPs que i;ej<11n 
os epLgodio-s militare s cru e se estiío dese nrolandci ... 

O SU. , .. lDOLPHO BERGAMIKI - Simple~1 brol"oe jas ... 
O SH:, AZI<JVEDO LIMA - . . . por mais pl'uriginosu8 

que -sejam ess,1s twotoejns , como impropriamente ba p tisou á 
s edi~ilo militar um illust1·e 1·epresen tan te min ei ro ... 

O SR. AU GU STO DE I.Ji\IA - D epois t ot'uon-se um 
exanthema mais .2:1·a,e. (Riso) . 

O SR. AZJ]]VEDO LDiA - ... por mai s torme11tooos 
e malignos que sP.i::tm os-ses phe nouH"uo,; ernptiv•0fi que _appa .. 
xecND á f,!or de ·epiderme nacionql, nad1:1 justifica,da._ .. 

O SR AN'l'ONIO CARLOS - O r em edio. 
O SR. .AZEVEDO LIMA - . . . natla :in.stific ari a , r e. 

pito, que o Governo F ederal aba n-tlon-asse · o im peri.o ela lei, 
pa ra en trar nbertn e cl es'cabeÜad:imen te na pn1tica elo r e --
gimen clic tntorial. 

Agora, ou assumimos a responsabilidade de resta-
belecer a 0l'dem pelos meios -eons titucionues . . . 

O SR. A ... '<'1'O)<1O CARLOS - ?-<ão é poss ível. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... resguardando -a mages .. 

tade -da lei, respeitando o decoro do regímen . . ' 
O SR. I NTONIO CARLOS - Como, se estamos no e-s-

tatlo de sitio'! 
O' SR. AZEVEDO LIMA - ... · e d evemos collabornr 

~om o l'Jxecntivo em medidas de ordem mom lizadorrt, ou 
-eutão , exorbitando e clesmandm1do.JJ-os. , . 

O SR. AN'l'ONIO CARLOS - E ' o que nilo fi zen1os 
ain<la . 
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O SR. A'ZEVEDO LIMA - .. . desceremos até perder 
a autorida de moral para impugnar .. . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Os revolucionarias . .. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . os actos dos que, ar-

mados e municiados, dizem que pretendem, ju<stamente, res-
tábelecer a ordem constitucional e o prestigio das leis. 

Insistir em querer, por meio de sophismas dementados 
e razões infundadas ou capciosas ... 

O SR. ANTONIO CARLOS - Combater o Governo. 
O SR. AZEVEDO LIMA - fundamentar o acto do 

Governo, como esse ... 
O SR. ANTONIO CARLOS E' o contrario : o so-

phisma é combater. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... é pra ticar, Sr. P.r-esidente 

uma ma:nif~sta cão de loucni:a calculada .. . 
O SR. AN~'ONIO CARLOS - Apoiado. Sophisma para ' 

combater o Governo é loucura calculada. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . indispo:n do' o paiz contra 

o poder constitaido, animando a r evolução, incentivando a 
desordem, cousa consideravelmente mais grave do que fazer 
crêr que nada mais subsiste, que tudo foi abafado, s0!1 a 
força das autoridades publicas. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Felizmente, é o que 
parece. 

O SR. CARVALHO NETTO - O Governo deve continuar 
vigilante, porque o f er.mento parece que perdura. 

UM SR. DEPUTADO - O aviso de V. Ex. previne o 
Governo, porque declara que o movimento não terminou. 

O SR. .AZEVEDO LIMA - No meu ponto de vista par-
ticulai- o motim .milita r, com todo o seu cortejo de morticí-
nios, de depredações materiaes e de prejuízos pecuniarios .•• 

-O SR. SIMõE S FILHO - V. E x . está satisf eitíssimo. 
Dimiliuir a for tuna alheia, é com V. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . .. muito menos prejudica 
o patrimonio moral da Republica do que essa displicencia da 
Camara dos - Deputados ... 

O SR. .ANTONIO CARLOS - Displicencia da Camara, 
que tem votado tudo isso com aTdor patriotico? 

O SR. .AZEVEDO LIMA - . .. que não só concorda com 
os actos illegaes do Governo, mas lastima ain,da que esse 
mesmo Governo nã o chegue até -a o uso dos proeessos extre-
mos ,d,o fuzi,lamento, da degolla e da pancadaria. (Não 
apoiados). 
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O SR. AZEVEDO Lii'.fA - Um jornalista, ap_aixonado 
e extrenuo partldario do Governo, em local ele um gran-
de orgiio de publicidade, destn CnpitnL c:hegnn mesmo ao 
ponto de aconselhar ao illustre leader da maioria que cha-
masse á ordem os ,seus -sub orclimtdos polil:i C'os e lhes· recom -
mencl-asse que o m0mento não comporta a liberclade com que 
ai1;d,am assoalhando ,boatos fa lsos ou no ticias tendenciosas. 

E se os conselhos ao illustre leauer não lograrem o es. 
peraclo resultado, annunciá o jornalista, já est:í constituida 
por elle uma legião, na qual sargenteia, e que se dispõe a 
castigar -a páo as cabeças dos congressistas indiscretos. 

UM SR. DEPUTADO Que temos nós com essa 
ºbiague? 

O SR. ADOLPHO BBRGAMINI - Mas isso se publica 
em plena censura. 

O SR. SIMõES· FILHO - O tom foi tão evidentemen-
te pilherico que o nobre Deputado não devia trazer isso para 
a Camara. 

O SR. AZEVEDO LIMA Eis ahi, Sr. Presidente, 
como um jornalista, cuja penna está sempre ao serviço do 
Governo, attribue ao Sr. Antonio _Carlos a faculcl·ade de es-
borcloar Deputados da ma-ioria. 

O SR. SIMõES FILHO - O Sr. Antonio Carlos é a 
suavidade em pessôa, é um coração feito ele macieza. Por. 
tamto, a qualidade de esbordoar Deputados é uma grande 
injustiça. S. Ex. é incapaz ele nos bater mesmo com uma 
flôr. 

O SR. AZEVEDO LIMA Essas faceciâs intereg. 
santes . . . 

O 1SR. SIMõES FILHO - Uma tolice só pôde ser res-
pondida com uma jocosidade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . no meu entender, não 
compatíveis com a bar,ba exhuberante- do buliçoso represen-
tante ela Ba hia . . . 

O SR. SIMõES FILHO - A _ barba não represent11- idade, 
pois eu sou sempre muito jovial. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . essas pilherias desajei. 
tadas, que -não dizem bem com as barba1s graves e talmudi-
cas do Deputado balliano .. . 

O SR. SIMÕES FILHO - Evangelicas, diria: V. Ex. 
melhor, para faz er algum gracejo. 
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O SH. AZEVEDO LBíA - . . . esse espirita . improprio 
e inopportnno, ainda que reim1<ii-o ... 

O SR. SIMõElS FILHO - Um D ~putado, que se ·1·es-
11eitn. 11iio r el)ete tolices como essa de es'borrloar Deputados. 

Ü SU. _-\½EVl'iJDO T,Il\L\ - . . . e1,1;es ,!a;l'flCej·os enSOS,í,0.'5, 
repit(•-o. com i]ne -se pr<K!ura diminuir o effei to ela. local caus-
ticante a,.signaclR , n'O . Paiz, pelo Sr. Adoasto de Godoy •.• 

O ·SR GILBgR'.l.'0 AMADO - :&las o genero do escri-
ptor é tão con-hecit'l-0 ... 

O SR. AZEVJ<}DO LIMA - . . . não são snfficientes 
para rehabilitai: o moral da Gamara, nem para collocar 110 
sen -clc•vido ni vel a nisp.o,nsabi!i{larle. o r espeito e a imputabi-
lielade · dP. um rlnl" nunos rio Poder Legil; lativo, que o plumiti. 
vo en t ~nrlf'n ele molest,u com pilh erias' insolentes e vocabu-
lario d e mfro gos t.o. 

O . SH. ANTO:\'IO CARLOS - E agora"? 
O SR. AZJ,JVEDO LIMA - E' que o jorualista. expoen. 

te <la nossa época de má criaç:.ão, expressão da ,torva menta -
1 iclad E' cont.emporanea, acredita que a Gamara dos Deputa. 
rl,os ·"Pj:t eonstifnidn por nma cafila de lacaios do Gattete 
(rrão apoiados) e não p,asse de uma sucia de beduínos ou 
t ,vpaios. tito inse nsiYeis á sua s itua,,,ão ele tam»nho decredi-
to que já se lhe;; podem imp1.111emente irrogar, em plen.:> 
regimen rle cPn:sm·a pulicial -da imprensa, o~ mai-s duros' e re-
pngnan tes impropE'rios. 

E,:itá o ul tr.:1 g·e feito. 
Pócle a Gamara rir agora, se qi:..izer. Eu, por mim, fico,. 

Sr. l 're>'icle n te, com o direito de lamentar, de lastimai· pro-
fundam ente que os membros desta Casa do Legislativo, á 
l'orc;a il e t olera.n cia . ao envez ele i;/e irritarem com a,s insoien-
cias elo folliculatio , deitem ·antes a rir a bandeiras clespre-
ga<la<> com ,o fen·o eui brasa -ele suas invectivas. 
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IV 

··O credito para a Revista do Supremo Tribunal e a 
attitude da Camara. 

(SESS1IO DE S DE AGOS'rO) 

O Sr. Azevedo Uma - Já estn. ·sendo, a meu ver, de-
' masia ã-o surrada a tecla relativa ao credito para a Revista 

do Supremo Tribtmal. Acaloraram-se M,1 debates, evidente-
men te: já se teem pronun-ciado em g-rande cópia os oradores 

-,contrario s ao contracto ,que a Camara, ha cerca de dois an. 
nos, homolog,ou. Um delles, o meu honra<lo companheiro de 
bancada , Sr. Nicnno_r Nascimento, já veiu á trrnun:t para ex-
pender opiniões que co11tr nclizem, até CE'rto ponto, a . do nobre 
leader da bancarla pernambucana, que foi quem, na Çamara, 
·este anno, levantou a lebre do enor me e espantoso sorve-
douro de dinheiro que é esse debatido contracto. Mas, o ·ope-
roso repl'e,Sentante de Pernambuco que aqui prezide aos traba-
lhos da sua bancada, naturalnmte, por não haver pertencido 

·.á Canrnra p11ssada, por não ter perlustraclo, illa legislaturo an-
terior, a <'atbedra qu e hoje está honrando, ou, ainda, por 
iuadvertencia . que no caso não serirr ele todo o ponto justifi.-
cav-el., oeixou ele fazer o historico da approvação <lo disp,os'iti-
·vo orçam entatio que, por occasião de se discutir o orçamento 
de emergencfa , em abril cle 1922, 1-o.e:rou ser aspera e vio-
lentamente combatido pelo orgã,o do humilde representante 
do Districto Federal que, n,o mome•nto, occupa a attenção da 

·Casa. 
E é pai·a r eivindicar a prioridade de haver levantado '1Ma' 

ponta do véo qne occnlta esta innominavel immoralidade, 
que se ch a ma o coutracto da Revista · do Supremo Tribunal. 
·que tomo hoje :1 tribt1na, afim de ler as .p.alavras incandes-

.- centes com que verberei a .proposição, por meio da qual a 
· Gamara appll{JV0n ou homologou o contracto celebrado pelo 
~upl'emcr Tribunal. 

O SR:. NICANOR NASCIMENTO - Enitão houve debate 
· sobre -0 c-0ntracto '! 

O SR. AZEVEDO LIMA - Houve. 
O SR. RODRIGUES MACHADO - Houve um.a emen-

d!à n'.linba, mandando restlingh· a eoneef:isfro. 
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O SR. NICANOR NA,SCIMENTO Mas cahiu? 
O. SR . .AZEVEDO LIMA - Cahiu. T eve parecer con-

trario. 
O SR. RODRIGUES MACHADO - O . parecer foi sus. 

tentado aqui, entre outros, pelo illustre leader de então. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Tambem houve uma emen-

da minha no .mesmo sentido, maiu.dando approvar o projecto, 
mas não perinittindo que a Camara - o que é caso mais 
grave e, ao que me parece, não obteve menção do honratlo-
representante de Pernambuco - introduzisse innov-ações no 
1>ropri.o C'r:ntrac-to lavrn do pelo Presidente do Sn,n·c•;;u1 Tri -
bunal. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - E a Camara in-
troduziu modificações? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Introduziu-as, e de grande 
mO'llta. , 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - E isto foi .discutido? 
O SR. A7iEV~DO LIMA - Vejamol-o. A disposição, que 

constava do espelho do orçame,nto em 3.a discussão, por ter 
sido apresentada na Commissão de F,inanças, e recebeu o nu-
mero 15 ,elo orçamento ela .Jus tiça, dizia o seguinte: "Afim de 
attencler á requfaição feita ao Co.ngresso Nacional pelo Presi-
dente do Supremo Tribunal, o Poder Executivo abrirá os 
creditos precisos á execução do contracto para publicação da 
jurisprudencia e annaes do mesmo Tribunal, celebrado a de 
ma1·ço de 1921 . .. " 

E ssa era a primeira parte da proposição. A segunda re-
sava assim: 

" ... o qual fica ap·provado para todos os effeitos, sen-
do elevada a 30$ a contribuição movel por pagina editada 
e bem assim para acquisição do material typographico cons-
tante da relação apresentada a 2 de dezembro d e 1921 e· 
protocollada sob n. 3. 719" . · 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - E' interessantíssimo 
isto. Não houve in-c011sci encia : houve plena consciencia na 
votação. No entrmto. o Sr. Solidonio L eite disse que a Camar ac 
votára inconscientem en te! 

O SR. AZEVE DO LIMA - Era relator do orçamento da, 
Justiça o Deputado pela Parahyba Sr. Oscar Soares. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO Como votou 0 ° 
leader '? 
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O SR. AZIDVE:DO IJIMA - O leader, no momento da 
votação, chegou a recommendar-me que me cingisse a negar 
o voto, mas não obstasse á passagem da proposição. A Oa-
,mara de hoje tem, pois, a responsabilidade, em grande par. · 
te, de haver contribuído, com o seu voto, para a approvação 
do .mal sinado contracto. 

·o SR. BENTO DE MIRANDA ...:_ A Gamara votou na 
fé dos 1Jadrinhos ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não ha fé dos pa-
drinhos; cada um vota de accôrdo com a sua corisciencia. 

·o 'SR. BENTO DE MIRANDA - .. . mas, não h a duvi-
da, não se pôde furtar a essa responsabilidade. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Foi uma inadvertencia pecca-
minosa da Oamúra, tanto mais delictuosa quanto eu h·avia, 
c om grande iüsisten-cia, chamado para o cnso a atter1ção 
-dos legisladores. · 

O SR. PRESIDENTE - Devo lembrar ·ao nobre orador 
.que está fin da a hora do expediente. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Neste caso, peço a V. Ex. 
-que me in screva para tomar parte na discussão do requeri-
me nto sobre a materia. 

O SR. PRESIDENTE - V. E x. será attendido. 
O -SR . AZEVEDO LI~1A - Perfeitamente. 

O Sr. Azeve<lo Lima - (Continuando) - Ha pouco, 
-com-o vinlla dizendo no fina-1 da h ora destinada ao expe-
diente;' foi na sessão de 15 de abril de 1922 que tive a for-
tuna, se assim me posso exprimir, de ser o unico que então 
verbalmen te impugnou a emenda incluída na cauda elo ór. 
çamento da Justiça. Ao occupar a tribuna para critica, em 
termos bastante acerbos, da materia que t em sido objecto 
de vasta celeuma ,nas ulti.mas sessões da Gamara , cheguei 
m esmo a pronunciar as seguintes palavras , que constam do 
Diario do ·Congresso do dia imrnediato ao da alluclida sessão. 
Peço veuia a V. Ex. para reproduzil-as, tão expressivas .,_ão: 

"Quando, da outra vez, Sr. Presidente, com tão 
surprehendente exito , logrou ser approvada essa 
d isposiçã o, a inda eu não conhecia suff,icientemente 
todos os segredos que envolvia, todas as perspe-
ctivas ele lucros phantasticos que desvendava aos. 
olhos curi idos do contractante. M11s, 11gora, que o tem-
po e as informações nie levaram á c0nvicção de que 
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0 contracto dos Annaes do Supremo Tribunal Il'ede-
rnl, firmado nas condições estnbelecidas no cllsposi-ti-
vo, .será um negodo da China, não po&so, Sr. Pr~ideu-
te, .a bem elos interesses naciou11es, nesta hor-a a-mar-
·ga em que 110s preocC'l.1p11mos com o p-oup.ar ao paiz 
toda,s ,is despe?,a,s inuteis, deixar d•e clãmar nesta 
Casa, chamando a -s t1:1 attenGão para um dispositivo 
encaudado no orçamento do Interioi.:, e àppeUando aG« 
mesmo tempo para o alto criterio e elevado discerni--
-mento do Relator, que h,,1 de nos honrar com suu~ 
informaçõe:s, explican<lo-nos os ·termos do · contracto 
a.atual; dan<l-0-,nDs as razões por que devem ser atten-
didas as ,solicitaçõe.; elo coutractante, e isc-larecendo-
nos sobre o custo da officina e maneira <lo r espec·ti-v.o 
pagamento, sobre as provaveis isenções de imposto.~-
adnaneiros e os oompromissos, emfim, que o contra-
ctan-te se prq1wnha assumir para corresponder ao pre--
mio que o Congresso irá dar-lhe. 

Depois que S . E-x. o fíüer, depois de serem var-
rrclas da minha pre0<:C'UJ}ação as suspeitas que me as-
saltam, é que poderei dar o me u voto a mnit disposi-
ção que até agora é, a meu vêr, -altament-e nociva 3(J). 
Thesouro Naciona l" . 

Bom é que se accrescente o seg uinte: ... 
O SR. AUGUSTO DF~ L1.MA - O Relator sustentou-a"? 
O SR. AZEVFJ.DO LLVIA - Sustentou-a . 
. . . antes de pronunciar essas palavras, j,t lrnv.hl sido, 

-eu copios.unente apart.e-ado pelo i!lus-tre ex-leader da lllaioria ;.. 
o actual e honrado Senaüor _Sr. Bueno Brandão. S. Ex. chegou 
mesmo a dizer-me. em aparte incisivo , _que. para r esalva ele 
minha responsabilidade, negasse o meu voto . .. 

O SR. .á..J.~·TONIO CARLOS - Con&ta e,si,e aparte'! 
O SR. AZEVEDO LIMA - E&tá nos Annaes . 
. . . assim como quem dis,;esse: está ü 01·:1dor perde11clo· o 

:Seu tempo, limite -se a negftr seu voto, porque um ·longo dís· 
curso não influirá sobre o resn-ltado. · 

O ex::wto- é, .Sr. Presic1-ente, que füS pah1Yra& v iol.entas 
com que impugnei o -tlisp-0s itivo orçamentario, as e.xpre.'IBões. 
claras e insopl!ism-aveis, ·com às qWJ.es chamava a attençã.o-
da Camar-a. para o escand-a.lo . em perspectiva, as af.firma.ções 
categoricas (le que wmoA votar 1ts escuras, desconhecendo os 
·.disp-osi,tivos ·ae i;.m contracto Jncognito lavrado. entr-e _o , 
Suprem-0 Tribunal Federal e um p:1rticuli1r, a g-r;i1·id11d(• de 
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nJin ha$ -asse yera ções, a·s a.speras expressões com que fulminei 
..a pretenção ele c-avalheiros sem escrupulos, deviam trazer á 
trib1ma cita Camarn, nãio só a pnl:avra ele ordem elo leader • 

.:;mas a in-cla a do honrado Relat or do orçamento da Justi-
ça. a quem, afim de remover responsabilidades, cum-
pria ex hibil' ú Ca-mam -oo termos do c-onti,ac-to cuja,.,;; clausu-
la-s e.1,am c-0nh ecida.s vagamente, de oitiva , ma.s cujo esc<andalo 
já m e havia sido revelMlo por informações fW.e.clignas. Não 
·ob,:tant.e t.od.a a ímportancia e gravi-tlacle do all ega-rlo , o Re-
1a,tor, ao ncnclir ('111 respostJa á minha orRção , apenas fez 
refenmc:iil a-o contracto, m·as nem sequer me declarou se era 
ve.n1!1c1e on n1l.o que a Camara excedera as suas proprias attri-

·1rnições. homolo11::111,clo o contracto anteriorment·e celebraüo 
0 0m o Supremo Tribunal Federal, e - o que peior é - ainda 
-111odifica ndo os proprios termos desse mal afamado contracto •. 

O SR AUBUSTO DE LIMA - :Mas como o R elato!' se 
jnsti.ficou entiio ? 

O SR A7.iEVBDO LHlA - Direi em breve a V. Ex. 
A s•egunda parte d'O disposi.t.ivo elo orç,amento da Jnsti-

·-(;a, assim se ex11rimia, de])'Oi•s ele alludir á homologação do 
··t'ontrn.c t·-o do Supre mo Tribunal . }avntd:o em 2 ele março de 
1921.: "o q1Jal (o contracto ) fica a ppronH1o para todos os 

•·e ft'e~toR, sendo elevada a :rn .· a contrilmição movel por pa-
gi na. edita.d a, -e -bem a-ssim para a a{:quisição elo material ty-
pographico constante do r el·ação aprese11tada a 2 de dezem-

-bro <le 1921 e protocollada s ob nnmero 3. 719 ". 
O SR. AUGUSTO DF, Lll\IA - Esse augmento de 15$ 

1mm 30$ por quem foi proposto? 
O SR. AZBVEDO LFMA - E ' rli~posição elo orçamen-

·to, não posso a.ffirm:n se proveiu do Senado, ou se teve ori-
gem na Camarn. 

O SR. A'.'.NlBAL FREIRE -- As emendas vi-eram do 
·senàck,. 

O 'SR. AZEVEDO LIMA - E stou tratando do orça-
mento c1-e 22. 

O SR. SHiõ'li:S FILHO -,,,. Vieram do S-enado, foram 
Jll'Opootas pelo Senaclo1 .. José Eusebio . 

O SR. AZEVFJDO LIMA - Esse facto, p-Ot'ém, não tem 
·1111portancia , no mom ento. 

O SR. RODRIGUES :MACHADO - A emenda fazia 
·,p art·e do projecto do orçamento vetado, e, como tal, foi reno-
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vada no projecto de emergencia pela Commissão de Finan-
ças d-a Camara. 

O SR. SIMOEJS FILHO - Tive informações de que· 
fôra o Sr .. Tos.é Eusebio que 11:presen tan1 essa emen ela: ao 
Senado. 

O •SR. VICENTE PIRAGIBE - A primeira disposição-
inserta no orçamento vetatlo veiu elo S~nado para a Oa mara; 
esta a rejeitou; o Senado sustentou-a por dois terços, ' e a 
Camara á ultima hora, em 31 de dezembro, con cordou com 
o Senado. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Quer tlizer, quanda 
toda a Camarrt jfl não vota . . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - A Camara rejeitou-a , o Se-
·naclo 1~1a·uteve-a, quando? 

O SR. RODRIGUES MACHADO - Em 1921. 
,O SR. AZIDVJ<}DO LIMA - Eston-me referindo ao 

orçamento de 22 . votado em 22 para o mesmo anuo. 
A Gamara, pois, foi quem apresentou a emenda em 

1922. 
Sr. Presidente, o qu e qnero a~si.gnRlnr. hem nitidamente, 

é o seguinte: é que a Gamara não se limitou a homologa.r 
um -contracto, foi além. Reformou esse contracto, moclificou-
lhe, alterou-lhe os termos . . . 

O SR. LINDOLPHO PE<S·SôA - Para melhor ou para 
peior? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Para melhor, evidentemente, 
em r elação ao contractante. Elevou p·ara 30$ o preço da con-
tribtúção por pagina edita-da. 

O SR. SIMÕES FILHO - O Congr esso m elhorou; e o 
presidente do Supremo Tribunal Federal requintou a per-
feição. (Riso). 

O SR. AZE VEDO LIMA - Foi ha dias que consegui 
saber, por bondade de um· dos nossos collegas, que esse aug. 
mento fôra de 100 o!o. No contracto do Supremo estava con-
signado o pagamento ele 15$ por pagina. A Gamara, mais 
realista que o Supremo Tribunal. elevou ao dobro o preço 
com o qual deve ser custeada a imprP..:.~ão de cada unia elas. 
paginas. 

O SR. ELYSFJD GUILHERME - Pagina co1~ corpo 12,. 
para render mais. • 

O SR. AZEVEDO LIMA - Dizia eu, quando orava ore-
presentante pela Parah yba, Sr. Os0ar Soares, o qual, jus -
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tificando a em en<la, era de parecer que a Camara não de-
via inv·adir as attribuições estrictas do presidente do Su-
premo 'liribuual ( - o Relator entendia que o presiden-
te do Sirpremo 'l'ribunal Fecleral t inha attrilrnições para cele-
brar contracto), c1i,1,la en que, sem of.fensa á soberania do 
Judiciario, cumpria á Camara tomar conhecimento do con-

·tracto em apreço, para •ajuizar da legalidade do mesmo e · 
apurar se lhe éra licito ampliar-lhe os termos. · 

' Então, assim me exprimi: 

"Peço a V. Ex, que me ihfonrÍP se o Supremo 
Tribunal tambem pediu o augmento do pagamento e 
requereu a installação de uma oí'flci-na typographi-
ca; porque me custa a _ crêr que o Supremo Tribunal 
se fosse introduzir em negocios de nm particular, a 
ponto de pleiteár a reforma do proprio contracto que 
lavrou," 

O que queria dizer, Sr. Presidente, ,é que o Supremo Tri-
lmnal Federal lavrou um contracto altamente favomvel '11 

-certos particulares, e a Gamara. entendeu que o es,candalo, 
perpetrado á sombra ,da autoridade de um ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, ainda podia ser ílggravado com_ o au-
gmento de preço da quota movel por. pagina de publicação e 
a offerta ao contracta,nte, ás ex:pensas da Nação, de uma ty-
pographia sumptuaria, cujo custo, segundo as requisições ef-
fectuadns, já excede de mais de 10 mil contos ·ae réis , 

10 SR. L1N"DOL T'II~O r:r~18SôA - O qn_() ,,e deve con-
demmar são os e~:cessos, mas não a idéa da União subven-
-eionar à Revista do S,Ipremo Tribunal, porque é de grande 
utilidade, . 

O •SR AZKVI<JDO LIMA - Disse o ex-Relator, ·respon-
,rlendo: 

"No caso vertente, o Tribunal simplesmente fez 
um contracto. No momento não me é dado trazer a 
copia do contracto ao nÔbre Deputado pelo Districto 
F\ederal. Se S. Ex., quando o projecto entrou em dis-
c~ssão, tivesse pedido informações, eu, gostosamen-
te, hoje estava prompto a dal-as, entretanto, não fal-
tará occasião para que S. Ex., a propria Commissão 
de Finança,s, o orador que ora dirige a pal:avra á Ca-
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mara e qualquer outro Deputado possam verificar se · 
o coutract-o -é moral, é legal! ... " 

De modo que, Sr. Preslidente, o que o Relator tia Com-
nússíl.o õe l!'iuauç;a;;i ac-onselhava a mim e a-0s meus collegas, 
â Camanl i-nteira, ei-a que approvassemos. primeiro, o con-
tracto. e, depois, fossemos estudar-lhe as1 cluusulas. Q·ueria, 
elle, -em o·utras pala vt\fls, que corummma·s-sem-0s o delic to para, 
depois, medir-lhe a extensão, quando, ;ju1;Jta.mente, o que pe-
dia era que elle, provavelmente entendido ·nil materia. yiess'e--
com t1.utoridade <le Relator, subministrn.r a mim e aos meus 
collega.s, cuja atteuçíl.-0 despei:tava, a,; informações de que--
neceesitavamos antes -da deliberaçã-0 immine11te. 

Cheguei a dizer, Sr. Presidente, que a acção do Supremo-, 
Tribunal não podia , no caso, il' além do contracto. O Sr. 
S-0lidoni-0 Lette vem declarar que ·nem ao contracto podia . 
chegar. 

"Soffra o contractante, - eram eslsas as minhas pala-
vras textuaes - s offra os ouus e as cousequencfas do contra. 
cto, e -0 Suprem-0 Tribu-nal uil-0 tem ele exigir delle seuão que 
cumpra as obrigações -contractnaes. E' o particular que fez o · 
contracto quem, naturalmente. aspirando a lucros mai;; ava:n-
tajados, -se dirige ao Congresso e .a elle .se dirige con1 o officio 
ou relação apresen1t-ado em 2 de de7,embro de 1921 , protoco. 
lado ,sb n. 3. 719, solicitando a approvaçüo de 1.1ma proposiçãOI· 
que lhe torne muito mais accentuadad as vautageu.s j,l ,\gora 
por outros cobiçaclas." 

Essa e.scandalosissima conceis'.,ão, que b:ausformoL1 o 
Estado ou o erario pub.µco em socio commanditnrio sem lu-
croo, entregando a um particular tod,os os elern eu tos, todos oo 
slubsidios pecuniarios de que tinha necessidade, não s ó para 
installar as officiua-s e accommodar.se em propri o 11 acional, 
mas aind.a pingues remunerações pelas publicaçõesi a que se 
obrigava, j á foi cumpridamenite estudada e juridicamente 
ana1ysacla peln palavra .autorizaõa de varios dos -nos k>.,; 
mais estudiosos confrades. O Sr. S-0liclonio Leite já nos.-
revelou parte das polpudas e vergonhosas concessões, que -
approvou a Gamara com sua classica e lamentavel iuadver-
tencia, e disse-nos m.tis que ao Ministro do Supremo Tri. 
bnnal, <!Om ll!SSen.to na cathedra de pres'ideu te, n:io assiste 
o direito de firmar oontractos com }}arti<!uhues, mormente 
conitra.ctos com emp1·eza cuja orga•nização juridica n:l o este- -
ja, em face -da lei, extreme de vicio e suspeição. 
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A mim, naqu elle tempo,- quanclo impugnei a disposição, 
que. hoj e, a Commissão di~ Finanças coudemna, pouco m e i11-
teressan1 a legalidade ou illeg.alida de elo act.o: eu . apenas, ::i. 
havia co nsiderado atravez do prisma da. mo1·aliclade. Por mais 
veh-emente e si ncero que fossP. o appello que-· clirig·i ao;; q1w 
se tinham collocn elo ao lado dos que pleiteavam a approva-
ção do contmcto, fürnba a Camarn de ver qne uão obtive a 
resposta necessnria e que, sobretud o, ao 1·epto para que me 
ex:hibissem o contrac to , respo ndeu com evasivas o honrado 
rep1·esentante ela Parahyba, que ;nesse tempo -occupava o 
posto de Relator do orçamento do i\:r-inisterio ela Jnstiça e 
.se tinha manifesta do contrario ao mes mo contracto,-justic,, 
se lhe faça, em sessão da Comrnissão. Insistir, porém, como 
se faz i1gora, em 1fleit ear a rejeição r1os c rellitos eonsequ~m-
tes á proposição que levou o n. XV no orçamento tle 1922, 
sem exteuder a responsa,bilidade ela nppro v-açií.o a toda ,i 
Camit.ra , é p1·,1.ticar neto de abi-;olut.1 injnstiçn e iniqui dade. 

Poder-se-hia dizer, como já algi:.ns foaclverti<la e injus-
tamen te disser,a m, que a Uamara h.ad>1 \'Otfldo o cl ispositi-
vo, por ,di&trac,ção, ao apa·ga·r <las luzes rJe mu trabalho or-
çamentm·io intenso, procurantllJ P.orí-espuncler . num úpic-c, (ts 
-exigencu1s do Executivo que se a,chav-a tlesproviclo tle le i el e 
meios. M,as, essa mesma alle:;açii.o ni'io prncecl e, porqu e, du-
1·ante mais d-e uma hora, nn pre. en.r,a elo ex -leader, lloje ::\eua-
<lo.r Bueno Bran<lão, sem s nMeri' u·g ios, em termos que nrto c1ei-
xavam duvidas sobre a extensão elo esca ndalo, sem nenhun s 
.rebuços, habia eu mostra do que a Gamara ia homologar um 
contracto cl-andestino, sonegado, talvez propositalmente, a seu 
conhecimento, la approvar uma medida altamente escalllh1-
Josa e aggravnr as proporções do escantlalo, introduzindo por 
sua confa, sponte sua, modificações que tornavam ainda mai., 
impatriotica a con tex:nm1 Lla di·spo.~iç-ão. 

-Concordo, Sr. Presidente: em qu-e nos disponllnmo:; t o-
dos a esse arduo trabalho r etrospectivo de apurar respon . 
.sa-bililtades, -avocnn'<lo a nós o grave, o patriotico, o nnn:.:'a 
assú,s lonvavel mistér el e il' escabiebnr ua obra Jegi.fer ,ui.1 , 

que póde aim1a s-er recti1'icilcla. P no trnl>nlho da admini.l''T:1-
ção fed eral, tudo que ha d-e n efasto para o erario publico, 
tudo que lia Lle esc-anda!oso para a mom-Ji,fütde na ckrnnl, t ucln 

,que depõe c011-tra a bõa ordem e dec·enr•ia do rpg-irn en . 
Cumpramos, porém o nosso cl-ever integral~ente. n-ban -

donaooo essa hypoeris ia ligeira e impropri-a de quem quer 
reerguer o uivei 1J1or11l do Poder Legisl,ith-o e llonr~r as 
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responsabilicla cles deste ramo do Cong,resso Nacional, in-
sistindo apenas. sobre uma disposição evidentemente pre-
judicial ao paiz, mas não q.entre todas a mais prejudicial. 
Levemos mai s longe o nosso trabalho •de deva ssa e de in-
ves tigaçã.o. Tenhamos a sinceridade e •a coragem de revelar 
ao pa iz que, assim como votámos -a disposição n. 15 do 
orçamento da Justiça de 1922, anuo em que ella se ini-
ciou, vamos votando ainda, successiva e iterativamente, de 
collaboração com a obra impatriotica do Poder Executivo, 
medidas que ,attentam contra o erario nacional, que violam 
a moralidade e o senso commum, perturbam a ordem pu-
blica e fazem lavrar intensamente no animo nacional a 
eles-confiança contra seus dirigentes. 

Comp,letemos a nossa obra, invoquemos par.a esse fim 
todo o patrimonio ele civismo que nos incumbe possuir, para, 
já que deli'beramos eleger o caminho elos que pretendem pe-
nitenciar-se, corrigindo os erros da Cnmara passada, levar 
por deante, com a coragem, a hombriclaue e a altivez que nos 
devem ser peculiares, a analyse desapaixonada de nossa his -
toria pregressa sem esq,uecer os· desacertos per,petra,dos, com 
a nossa propria cumplicid•a,de, pelo ultimo elos Presidentes ela 
Republica, pelo ex-tyrannete itinerante, a cujos desmandos e 
dispauterios, a cujas irregularidades e clelictos ·offerecemos o 
preniio ela mais alta representação elo paiz· no · estrangeiro , 
envia·ndo-o á Europa como nosso delegado. na Côrte Suprema 
de Justiça Intern-acionul. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - E a escolha não pode-
ria ser mats feliz recahinclo, como recahiu, sobre um brasi-
leiro elos ma1s illustres e dignos. · 

Ô SR. JOAQUIM DE SALLES - Não foi o Brasil que 
lhe -cleu esse premio : elle foi eleito pl'ln S np r Pifü1 ( 'tlrre. 

O SR LINDOLPHO PES•S·ôA - O Brasil não poderia 
escolher melhor embaixador. · 

Agora é que se vem aqui aqui fazér-lh e accusações. 
O SR. AZEVEDO LIMA - V. Ex. agora bateu no ponto. 

Em verdade, a Camara está reali zando obra de abyssinios ; 
depois que o ,sol se ;poz. . . -

O SR. LINDOLPHO PESSôA - E é por isso que me 
revolto contra as palavras de V. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . ella mesma, que, com 
raras excepções, homologou, apoiou e iincentivou ai, resolu-
ções do desastrado ex-Presidente da Republica, está, na sua 



AZEVEDO LIMA - 47 -

ausen.cia, censurando-lhe os actos e sobre elle atirando a pe-
cha ignominiosa de delapidador do erario nacional. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Elle é o delapidador 
e a Revista é a victima. 

O SR. AZE<VEiDO LIMA - Sabe V. Ex., Sr. Presidente, 
porque vem <la Camara anterior, que não fui dos que se 
fatigaram a bater palma.s á obra impat1iotica do Sr. Epi-
tacio , Pessôa. V. Ex . . não ignora que, já naquelle tempo, a 
minha situação de indepen·dencÍ.a política me não permittia, 
antes desaconselhava-me que pactuasse com os aetos repro-
vaveis do ex-Presidente. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Aliás, o Presidente 
mais applauclido pela Camara. 

O SR. MANOEL FULGENCIO - E' um brasileiro illus-
tre e que muito honra a nossa Patria. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' axacto que o ex-presi-
dente vinha patrocinando, animando com a sua autoridll,de, 
senão -deixando que seguissem seu ,curso, inclifferentemente, 
todos os desacertos e escusos negocios ·que o pro-prio 
Governo actual, sequencia do outro, se sentiu na necesssi. 
dade de condemnar n·a primeka mensagem com que se di-
rigiu ·ao Congresso Nacional. 

Ainda não esque<!eu a Camara, totalmente. os termos 
asperos com que o gestor dos ne~ocios da Fazenda Nacional, 
ao prestar conta, pela v-ez primeira, .a-as finan ças publicas, fa-
zia m al velflda referenda á dementada rrdministração 
do Sr. Epitacio Pes.sôa. 

Vej-a V. Ex.: nunca, jamais, em tempo algum, Governo 
houve que, quasi no momento mesmo -de receber as responsa-
bilida·des do mando, se dirigisse ao Poder Legislativo par!!. 
declarar-lhe que lavava, como Pilatos, as mãos na bacia dos 
desperdicios nacionaes, transferindo ao ,seu antecessor to-
das as culpas dos desatinos commettidos. 

A meu vêr, porém, não devia limitar-se a is,so a acção 
critica do Goverr.o actual. Devi,a ir mais longe, profundar me-
lhor o abysmo dos clesm1mdos publicos, para levantar e for-
mular o r equisitorio com que seja chamado ao pretorio o ver-
dadeiro responsavel pela ge,-; tiio dos negocios nacionaes. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Talvez 9-ue, até, 
este gesto ()vitasse a revolução. , , 

O SR. AZEVEDO LIMA - Deixar de fazel-o, procuran-
do dissimular e relegando ao olvido o enorme acervo de res-
ponsabilidades criminaes que pesam sobre os extinctos gover-
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nos, et1uiva,!e, a men. vê1:, a acumpliciar-se com el.les. su.bt1·.a.-
hin,do ao poYo as ultimas esperanças {1e qne ainda se acha 
animado q1.rn.nto ft .sinceridade {los goY ernos, a<is quaes- estão 
confia-dos os d€stiuos do paiz. Descambn :tinda est :1 manÓlb·ra 
de di.screção inconveniente e de d·isfarr;ada protecção aos des-
nirios passa.dos n a negação do regímen e na fal'leneia da 
Repu1blicu. 

O- paiz a trn, essa um dess{>s momen tos críticos em que 
t.odas as Yir t.udes nacionaes estremecem e entram em de-
l i.ques cencia, de an te .da i nsiuce:ridade, ch1. displicenci~ , da 
r evol tan te negligencia com qr.e os :poderes publicos atten-
d em ás neces.«ldades uaciona-es. O- , erdadeiro r epresentante 
d-o povo, o qne priva na intimidade {lomesti'ca dos seus cor-
rel igionarios, o parn qnem não constituem segredos o mal 
estar, o aborr-ecimento, o t.ecli.o e o cl-esgosto dos bras ileiros, 
cl-ev-e sa,lwr qne não .. serii c<:nll es.ses ael:os esporadico.s de 
faisn S{)!ieitn:cle pel'as cousas publie-ns qu e se reergnerií. {) 
presti.do {la sol.J.erania n:tcioüal, ·n. escahnjar nas ultimas 
r·o1J.\7üsões do rl escrecb to. n c1ue a l ev011 a remm cin el e s ias 
mais nobres pre roga tiTH-S . 

V:imo:< mais longe, Sr. Presi<l f' n rP . ,-mnos pesc,u-, den-
tto elo OJ'(:nme nto e nn-s ouras d-e ,t-d 111 ini-stração , nas cele-
bres obras d-e a dminis tração cout r :wta n.,1, tão preconizadlLs 
pelo ex-pres ide n te , os mot iYos com qne j ns t.ii'iquemos a nos-
:::a ac<;ã.o pa.l'lam entar no se ntid-0 de reparar os erros do pas-
sado, ca lafetando os rombos qne em seu the.souro causou o 
-ex-presidPnte, ele pouco saudosa memorfa. 

O SR Ll.:.'-'DOLPHO PE!S!SôA - Não me lembro se V. 
Ex. comba teu mnifo o ex-presicl-e11te na·ql1el.]a occasião. 

n SR. I'R!D~1lDEê\'Tl<J DeYo observar no nob:re ora-
dor (Jue -(•stfl findo o tempo em que pO{lia · fallar. 

·O SR. AZI':VEDO LIM,A - V. Ex. aca,ba de olbserv-a.r-
m e (Jne expin1u o p1~1.zo ·de CJ.ti e -eu di s1rnnlrn. H-eserv-o-me 
para proseg nir em ·minha exposição den trn elo espa ço de 
t empo em qne · m e fôr perrnittido fal'lAr para explicação 
pessoal . · · , 

* 
* * 

O Sr. Azevedo Lima - (11a.ra explka\;ilo pessoal) -
Para completar as razões que vinha ex1)endendo, afim 'de 
s olicitaT á · Cnmnra ma:is pru,de ucia e di.scr eÇ,'.ào no votar 
despezas . c1u e ,1,nxH'i-em o Poder Execuüvo a malbaratar 
os clinheiros publicos, venh-0 declarar, em continuação, que 
nã.{) cle-ve a Cn sa. JimitaT-se a rejeitar, ainda que tarde, o . 
e-redito neees salio ao paga.mento das desp-ezas deéor reilltes. 
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rlo ront1-a-cto celebrado entTe a Revista do ·Su:premo T-ribunal 
P esse mesmo Tribunal, ma·s incumbe-1he tam~m levar o 
s011 trn,ba lho de depuração orçamentaria a.t'é o ponto de 
l'Pdm,ir .cle-spezas publicas excusadas e. mais. supprimir 
·certas subvenções ás falsas associações tle caridade, qne s6 
servem de proporcion'aJ.· meios de subsistenda a.os que se 

· 'rl'izem pa'h·onos dellas. Haja v~sta ao que occorre com o 
Hospital Müller do:s Reis, qne jil em 1921 era objecto de 
TPquerimento n'leu para que ,se votasse, em separado, a 
·emenda que 'lhe consigna,va. uma d·eterminada subvenr,.ão. 
Esse hospitnl, que ha. t-res annos snceessiYos Yem olbtendo 

01.'la Ca.mara o auxilio annnal ele 75 ·contos, al ém de outros 
Yo1umosos faYores, se1:rn11,do me i11formam, - tem Yrtg"a. séde 

-em uma 1ac1'eira cl,e -Santa Thereza, possue nm corpo clinie& 
nifo ren nmf'rn-do e não presta assistenci:'l. medica a nenhum 
·dos maritinrns a.os quaes se destina . 

O ;S•R. MANOEL FULGEK,CJ.O - Isso é grave. 
O ,SR AZEViffiDO LI·MA - Sem embarg·o ela inexisten-

·d R virtual rless-e hospital, v,1e o cavnlheiro que se diz sen · 
dire'ctor annualmente. com ina11:era,vel regularidH-d-e, rece-
1)en-clo 11•;1. pagadoria do Thesouro a subv-enção ao mesmo 
"<lestinrtcla. 

O S<R. M.A<NOIDL FULGEN-CIO - Sem prestar qualquer 
·s ervh:o ao pnbHco '? 

O S·R. A½EY.EtDO I.ilJMA - E' evi-elentem-ente uma dis-
J1osic:rro perrlnlar·in essa qne a C;imara vem conservando ha 
i r e,s anno-s -em (beneficio .de um c·a.valheiro . inescrupnl'\so . .Já 
drnrnei opportunamente a attençffo dos meus honrados eol-
lcga.s pR-ra a con signar:ão orçamentaria d-e mil e sessenta 
(' Ontos quinhentos e ta11t-0s mil réis. que , com pequena.s mo-

,,dificações, vem figi.;rando, desde o mmo de 1911, com o fim 
ele se cnmprirem as d·isposições de -que trata o dec-reto exe-
c- ntl-vo a-cercrt -ela prote eção aos in-digenas e á localizaç..ão dos 
1:rn,ba.lh·a.dores nnc-ionaes. n. 19.2.14. de 14 de novembro- de 
1911. Ha tres annos, lÓnga e exhá ustivamen te, desta mes-
JJrn tri-bnna, expliquei á ·Cama.ra qne se não tradnmam em 

·obra util e apreciavel as clespezas de 14 mil contos por ,que 
,orçam as qne .se dizem feitas em prol dos aborígenes bra-
sile il'os , repellidos pe'la civilii:ac;.ão,. a qn-e, por seu turno, 

--0-bstinadamente se negam a ad-herir. 
Em resposta ao meu discurso , um ·funcciomnio que se 

,a chava então á testrt do serviço de protec~ão, a expensas de, 
·.nmrt das ,;-erbas "Material" elo :MinisteTio ela .Agricultura, es-
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creveu lon.ga mon.ographia, afim de demonstrar qúe os indi-
genas brasileiros, injuriados por mim da tribuna, já havia m 
offerecido, ·COlll grande brilho para a nossa civilização, o at-
testado da beUa actividadé administrativa dos brancos ido 
Brasil, abandofümclo seus inhospitos sertões para virem, na 
occa,sião em que festejav.amos o Centenario de nossa Inde-

' pendencia Politica, fazer exhibição .de suas hal;Jilid,ades n o 
jo.go · do ·"zicunati'.' . 

Não propuz, então, que se perseguissem os selvicolas 
brasileiros, como a,lguns anthropologistas deshumanos reC'om-
menda m; soiicitei a,penas que reduzíssemos a proporções mais. 
modestas e compatíveis com os recursos do nosso erario as 
despezas ,sumptuosas, verdadeiramente sumptuosas, com que 
fingiamos, - esse é bem o termo - que esta·vamos atten-
dendo ás necessidades dos .selvicolas. Eis ahi 11m capitulo 
em que se pôde ainda operar consideravel economia .para os 
cofres federaes, se se dispuzeTem os notaveis da Commissão 
de Finanças a cortar cerce nas despezas nacionaes, comba-
tendo com mão dextra e intuito,s patrioticos o malbaratar 
dos dinheiro,s publicos. 

Muito ha ainda que respigal' nos contractos celebrados 
1 pelo ultimo Governo. 

Ha dois an'nos, quando se tratou na Camara, em se-
gunda discussão, do famigerado projecto, com que se tentava . 
legaiizn r o registro, sob .protesto, elas ~lespeza,s destinadas 
aos serviços ele ,sa,neamento da baixada fluminens e, eu e o 
meu ex-companheiro de bancada, :Sr. Metello Junior, tive-
mos de nos oppôr, ardorosamente, a que se· convertesse cm 
rnaliclacle o hediondo attentad'O que se procurava perpe-
trar contra a Fazenda Nadonal, ou antes, já estava em via 
ele r ea lização com gra ve clamno para os particulares e para o 
paiz. 

Ia o projecto transitando pelo recinto da Camara, com 
as habituaes tolerancia e cumplicidade dos meus illustres 
confraqes da outra l egislatura, ,sob a protecção escancarada 
e ostensiva do ex-Presidente da Republica. Não fossemos 
nós, e talvez estivesse hoje legalizado o contrato caduco, 
que o Governo · da União havia celebrado com a sodedade 
por acções Gebrüder Goclhart, para o saneamento lla Baixacla, 
e posteriormente transferido, em circum sta,r1chs in·egulares, 
a Alencar Lima e outros. · 

O Governo do ·sr. Epitacio não se limitou a ·'innovar o 
con tracto evidentemente cacl-uco, como o prnvaram o pares 
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cer luminoso do Sr. Tobi as ?-.1oscoso, e o voto , tambem bri-
lhante, do illustre Ministrn rlo '.l'ribunal de Contas, Sr. Val-_ 
!adão. O ex-Presidente foi a lém: r eformou, modificou, alte-
rou os prop,rios ten nos da autorização legislativa, afim de 
ampliar ao Districto Federal a concessão. que apena-s se 
limitava ao territorio fluminense. 

O SR. ALBERICO DE MORA])JS - O que não podia 
fazer, porque o Conselho Municipal é o unrco Poder compe-
tente para dar concessões daquella o.relem, que envolvem·· des-
appro:priações por uti!ida·de publica. 

O SR. AZEYEDO LIMA - Entre outras modificações 
introduzidas pelo então Presidente da Republica, como diz 
bem o· meu nobre companheiro ele bancada, o Sr. Epitacio 
Pessôa fez com que se redigisse uma nova clausula , em vir-
tude da qual os ultimos concessionarios, o Sr. Alen-car Lima 
e o Banco Portuguez do Brasil, ·passavam a ,gosar ·da isenção 
de impostos municipaes, o que sõ_ podia ser outorgado pelo 
Poder competente, que é o Legislativo do Districto. 

Pois, sem embargo de dois "ac<cordãos" successivos do 
Supremo Tribunal, reconhecendo a illegalidad-e de actos do 
Legi-slativo, ou do Executivo F ed€l'al, que importassem em 
dispensa de impostoo municipaes ás concessões f.ederaes, o 
ex-Presidente da Republica insistia em ·que a Cama,ra ap-
provasse os onus cread,os por S. Ex. em favor <tos novos con-
cessionarios, o Sr. Alen-car Lima e o Banco Portuguez -do 
Brasil. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas •o-s "acco1,dã,os" 
do Supr-emo já nã-0 valem nada: estão sendo desrespeitados 
todos os dias. Que é ela publicação dos discurs-o,s -dos Deputa-
dos '! ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - No Governo passado, como 
hoje, nem os "accordãos" do Supremo, nem as leis da Re-
publica, mereciam a attenção e o respeito do a lto magistra-
do da Nação.' 

Creando um processo novo de -obras federaes, ao qual 
chamou " obras por administração contractada ", o -ex-Prêsi-
dente poz mão na in'iciativa ele realizar as obras d{f No11deste, 
as clispencli,os issimas obras do Nordeste, que o proprio Sr. Cin-
cinato Braga, em brirhante parecer da Commissão de Fin,an-
ças, tã·o a cremente een-surou. Essas obras, as dos quarteLs, as 
dos cliques, como tantos outros emprehendimentos es·cus-0-s 
:realizadas. . . ' 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não ;;e es'qu f•Ça do 
des;monte do Castello .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... realizada-s foram sem, 
:Concessão legal á sombra e sob a p.rotecçüo do ex.Pres_ifü.'n . . 
te da Republica . 

O actual Ministro da Fazenda Sr. Sampaio Vi<lal, de-
,claron mesmo que a verba destinada á electrificaç:lo da· 
-Central havia sido inexplicavelmente .snnipiach1 ao 'J'hesom·o 
Nacional ... 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Parece que o Minis'tro· 
.não ·usou -d-essa -expressão. Ali.ás, trata- se de 11.n1 ,caso ·()Ue o 
Sr. Epltacio Pessôa já explicou. 

O Sll. AZEVI-<JDO LIMA - ... sendo applicada em•. 
fins desconheci-dos , talvez inconfessaveis'. 

De.<;respeitos á l ei e ao bem publico, desacatos ás deter- -
m-inações orçamentarias e ao .senso jurídico levaram o ex. 
Presidente da Republica á pratica de actos' que depõem co..._1. 
tra todas as boas ll'Ormas da administrac:ão publica . .. 

O SR. LINDOLPHO PESSõA - E V. Ex. nuuca os· . 
apontou da tribuna da Cam-nra. Se me não eJJgan o, V. Ex. 
até os apoiava . 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... in,cluziram.no at(i a pro .. 
te.ger, a pessôa do ex.Prefeito do Districto Fe<leral . . . 

O SR. LINDOLPHO PIDSSôA - Sim, a es:te V. Bx. 
combateu. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ca rl-os Cesar de· 
Oliveira Sampaio - fique -lhe o nome · por inteiro. 

O SR AZEVEDO LIMA - ... o qual ni'io teve limites 
em materia -de deslizes• e abusos na execuçi'io das {lespezas, 
municipaes. o qual transcendeu o arbi-trio administrntivo. 
:arrazando, ao mesmo p~so, o mono elo Castello, por mei o 
de processos incorrectissimos, e as finan ças municipaeS'. 
que transferiu ,w ac tu-a l g-e::;tor dos neg-ocios ela Prefeitura 
(iro estado de completa e insolvavel fallencia. 

Permittindo que. tlurnnte va1·ios annos, desmoralizas.se" 
a aclministraç;ão municipal e infelicitasse -o Districto o Sr. 
Carl-os Sampaio, a&:iumiu o ex-presidente a responsa bilida-
de -elos actos {le seu preposto e recommendou-se a o des'g-osto, 
.á anitiJ}athia -e á aversiio <la população carioca. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Fez-se co-autor ele 
:tod,os os delictos do Sr. Carlos Cesar cleJ Oliveira Sampaio;. 
emprestou-lhe um auxilio .-;em o qual os delictos 111\0 pode-
riam ·ser pratie-ados. 

O SR. !AZEVEDO LIMA - Devo dizer, em revide ao, 
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apa.1·te do meu honrado amigo, o -nobre Deputado pelo P a-
raná, que durante a administ-l'ação do e x-Pi-esiden.t-e <la Re--
pnblica, mais de uma vez tive de c-omparecer á tl'ibuna par a· 
castigai,, com o latego da minha ,critica irreverente, es te Sr. 
Carloa Sampaio, que Deus haja no estrangeiro, e o propl'io· 
Sr. Epitacio ... 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Disto -sou eu testenrn-
n,ha. Nilo me record,o, porém, se V. Ex. fez o mesmo quan-
to ao Sr. Epitacio Pessôa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . ele quem frequente-
mente discordei. 

O Pres idente da Republica, que permittiu q]le.. o ex-
Prefeito consummasse, c om a sua .-ancçiio. a reform a do , 
contt·acto d·o serviço telephonico no Distri-cto Federal ... 

O SR. ADOLPHO BEH:GAMINI - Panamá muit o ma ior: 
que o da Revista. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . perfilhou, pois, a res-
pon&i bilicl nde do a~to publico mais lledionclo que, -n-a minluv 
opinião, se item perpetrado ,desde a proclamação da Re pu-
blica . 

O SR. ADOLPHO BETIGAM.ú."\TI :-- Só com o estado d e · 
sitio foi s anccionaclo, para que a imnrensa não pudesse exa-
minnl-o, evitanclo...se, a ssim. a criti<-n da opinião publica . 
Sõ para is to tem s'er,iclo o e;:;tado de sitio entre nós. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A despeito dos judiciosos , 
pareceres assignados pelo illustre professor da Polytechnica, 
·sr. ~1àrio Ramos e pelo honrado e impolluto engenheiro 
Sr. Osorio ele Almeida (mu.ito bem) , permittiu o Sr. Epita -
cio Pes'sôa que ae levasse a effeito a reforma do con-
tracto da 'l'elephonica, que acarretou á M:un-icipalidade prP-
juizo superior a dois milhões de libra,s, pois em tanto estu--
va avaliado o acervo da companhia canadense, que, a bre-
ve trecho, em 1928, se1·ia transferido , ex-vi do -contracto 
reformado, ao pafrimonio da Mtulicipafülacle. Mal que foi · 
ultima.do o novo cont racto entre a Prefeitura e a ernpre11a 
Light & Power, passou-se por venda o serviço a novos proa. 
prietarios•, mediante o . pagamento, á Light, de mais de 
80. 000 contos. 

Essa importancia, no entanto, poi· meio ela qual a Light 
transferiu a propriedade elo <!Ontracto e todos os bens Ll a 
empreza telephonica, deve1i-a reverter incontestavelmente á1 
Prefeitura no anno de 1928, quando expira ria a c-ouces.::ii o en-
tão vigente. O publico, os -cout1ibuin t es , esses' foram ao ue--
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mais victimas das mais escorch ani;es taxa s e absurdas exi-
gencias ,de que hs memoria. O libello accusatorio desse ex-

. Prefeito pronun ciei-o nesta· :i:µesma tribuna. 
ü SR. LINDOLPHO PESSõA - Mas isto nu.o são actos 

da administração do Sr. Elpitacio Pes,ciê n e . sim. ela a dmi-
nistraçã:o do Sr. Prefeito. que tinha, aut on om b pnrn agir. 

O SR. ADOLPI-IO BERGAMINI - Xomendo pelo P re-
s idente ela Republica, que o manteve quand même. 

O 'SR. AZEVEDO LIMA - Não' nos esqueça que essa 
ma ldita reforma do contracto . ,foi realiz.acla por funcciona-
rio de -confiança do Sr. Presidente da Republica, pelo a uxi-

\ liar de S. B:s:., preposto á direcção do P oder Execu tivo elo 
Districto F ederal ... 

O SR' ADOLPHO BERGAMINI - E houve a inda o caso 
do ,contracto para os -concer tos ela Avenida Atlantica. 

O SR. LINDOLPHO P ES-SõA - Evi<lentemente . o Pre-
~idente da Republica nã-o tem tempo pflra exa minar porme-
norizadamente to dos esses casos . 

O SR. AZEYIJJDO LIMA - P or intermedio de seu•s Se-
cretarias de E stado, o ex-Pres idente celebrou u execravel 
contracto dn,- r, brn s do Nordeste. .. (Trocam=se diversos 
apartes.) 

Esses actos , un s, elo Prefeito elo District o F Cl1era1. rrue , 
por desgraça d o m e:,mo Dis t-ricto, não é seu r epre~enta nte 
electivo, mas a11ena,~ ,pessoa da domesticida de elo P res·iclente 
da Republica. ; outros, do proprio Governo Federal. dissipan-
do immoderadamente os dinheiros· publicos, como uas obras 
do Nordeste ... 

Q SR. LINDOLPHO PESSõA - Não apoiado; são obras 
de grande benemerencia. • 

O SR. AZEVEDO Lil'.iA - ... acerca das quaes os Srs. 
Samp,aio Vida l , Cincinato Braga e a propria commissão 
technica, que as visitou, deixaram entrever que a rrastavam 
,ã voragem os bens n a.cionaes, sem .ponderavel proveito pa ra 
a região nordestin a , tanto que· pref eriram paralysal -,1s-L .. 

O SR. LINDOLPHO P ES1SôA - rois. se foram susta-
das, serã pena. . · 

O SR. AZ1lJVEDO LIMA - ... constituem emprehendi-
mentos d e inexplica vel insensatez, e como as obras dos 
quarteis, dos diques, dos arsenaes, devem merecer, se ainda 
é tempo, nl:í.o a'l)ena s a crit ica posthnma dos legisla.dores im-
parciaes, ma,s a intervenção energica de qu€m se proponha re-
mediai-os. · 
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Não tenho fé, porém, que a isenGão de animo e li inde-
pendencia moral da Camara a habilitem a instaurar a re-
visão dos actos do ex-Presidente e seus auxiliares·. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Mesmo porque essas 
criticas são serrupre tardias : depois que os governos passam 
é que apparecem as accusações. 

O SR.. ADOLPHO BERGAMINI - Neste ponto, estou 
d-e accõrdo com o aparteante. 

O SR. LINDOLPHO PEJSSôA - IDmquanto o Sr. Epi-
tacio Pessõa foi Presklente, nunca fui seu cortezão e só ia 
a Pala-cio nas occasiões em que tinha de tratar de a.ssum-
ptos ele interesse cln Eistaclo que represento; mas hoje vejo 
com muita t risteza que não poucos d-os que o applaudiram o 
estão accusando, e é o que me revolta. O Sr. Arthur Bernar-
des que se previna. 

O SR. AZEVEDO LIMA - , Preciso concluir, Sr. Presi-
dente. 

Dado, porém, que nos falleçam autoridade moral e dis-
posição de •animo •sufficiente para instaurar o processo de re- . 
visão a o menos, neste governo, disponhamo-no.s a não nos 
despoja,· rlas nossas prerogativas e, quando o Sr. Arthur Ber-
nardes quizer ceder os bens nacionaes, ainda que a titulo pre-
cario, _ nós, elo Poder Legislativo , tenhamos ,5obranceria ipa-
ra observar-The que não deve continu<1r na ·senda tantas ve-
zes trilhada pelo Sr. Epita-cio Pessõa, e que o exemplo da 
cessão elo bello pala-cio, em que teve sécle o Ministerio da 
Agricultura, a uma instituição particular, ainda que de ca-
ridade, pôde, de futuro, se a nossa tolet·ancia fõr identica á 
que se manifestou por occasião ela presidencia Epitacio, con-
verter.se em fonte de erros nefastos, de desordem adminis-
trativa e de desperclicio delictuoso. · 

Precisemos o caso: noticiaram os jornaes que o palacio 
onde e:;; tava installado o Ministerio da Agricultnra, na Praia 
Vermelha, foi cedido, n titulo preca.rio, á União dos Empre-
gados no Commercio, afim de nelle ser estabelecido um hos-
pital para a classe dos trabalhadores do commercio. 

I'or muito respeitavel que se.ja a· instituição com elle 
doada, a o Sr. Presi-clente da Republica não assistia ·O direito 
ele transigir com predios nacionaes e fazer cessão ele bens 
pertencentes ao pa_trimonio fecler,al, sem autorização legal, 
sem consulta ao Poder Legislativo. para que 11e não venha 
depois dizer que o Presidente da Republica quiz, com essa 
cladivn generosa e illegal , conquistar a sympathia ele nmia 
cla:sse, que já começa a incompatibilizar-se com o Governo. 
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O que desejo, Sr. Prési,dente, é que o Ch~fe -de .Estado 
:'il·ealize aiimiuistração financeira .honesta e legal, -sem ne-
cessidade ele recorrer a eeses' pr(){;essos qÚe. não podem 1·e. 

•-i'.'.elw1· a approvarlío dos legisladores br,a,sileiros judiciosos, 
.nem merecer o a1)plauso dos que desejam que a aclminil')'trn-
·\:.'ão publica seja pautada por normas verdadeiramente juri-
-dica,~. Não custará a S. Ex. observar a lei, mesmo quando 
,q uizer praticar a-ctos <le benevo1en-cia . Ahi esiá a Camara 
pa ra, docilmeute , attenelel-o e servil.o. 

E é, para mostrar que não procedo como ess'es outros, 
,.que agora levantam ens.urdecedora. gr.ita contra os desatino;; 
-d o governo passado, que, desta tribuna, venho -des{le já dar 
1:ebate elo errei, para lembrar ao Sr. Presidente da R>epublica 
q r.e mais vale respeitar a lei, observar os dictames da boa 
moralidade e escravizar.se á Constituiçlio do que, a 'pós a sua 
-epbemera pa.ssageu.1 pelo poder, receber os apoclos , as invecti-
vas e os imprnl)€rios doe Deputados que, por emquanto, 
lhe pertm·bam a administração com seus frenetico:, applau . 

. -sos. 

V 

Prisões no Rio Granck, 

(SESS.~O DE 12 DE AGOSTO) 

O Sr. Azevedo Lima (para explkação pess'oal) - Em 
,11m dos roens ultimos di:scurs·o.5, ao r eferir.me ás varias ílle-
·.galidades que o Governo Federal praticou, ainda que com o 
t·azoaw!l intuito ele 5'uffocar o movimento sedicioso· que ex. 
plodiu em duas ou mais unielad-es da Federação, citei casos 
<l e manifesta violencia occorrielos no Rio Grande do 
Sul, sem embargo -da ausencia total elo estado de sitio, 

·pois até lâ, por decreto publicado ou n:1-o publicado, o Go-
·verno não havia amplia,do, nem ampliou até agora, ao que 
:me conste, o estado de siüo vigent e adualmenté na oa. 
·pital JJ'ederal, em S. Paulo. Pará, Estacfo do Rio, Sergipe 
.. e Bahia. Li então os termos de expressivo telegramma as. 
,s ignado pelo Sl'. ministro -das Relações Exteriore5',. que, 



AZEVEDO LIMA 5., 

á é.lata ,da expediç.ão, 11 de julho, exercia interimuuewte r1is -
funcç:ões ele ministro do Interior. 

]'oi em virtude ,desse telegi-ammu, imiperdoavei , e ,. 
absmxLo, no qual se expediu delega0ão ao pl"eSidente do Hi o 
GraI1ide ,do Stil ·pai~1 que ,pratka.i,-s,e, n seu bel 11ra:1.ei·, a d e-
tenção e o de-5ten·o dos qtw ás autoriidades J}Olici.aes elo Esta -
de se afignrassem prej11cliciaes ú ordem publica, que o S1'. -
Borg-es ele Medeiros detel:mdnon u 1·ecJusão de varios j\)rnaLis-
tas d,e;sa.ffee,tos á sua pc,litici1 e, 11ositeriormente, os entregou 
ús autqri-lla~les federaes 111ilitnre15 do Estado, por ordem das 
qu,aes foram i-emettW.os vara a Capital FooeraJ, onde ailndvi 
se ach:am .so:fü'rendo evidente coac<;:.uo. 

:film Po1·to A1egre, pan1. alllJparo a um dos jornalistas vi-
ctimas da JH'.e,p,otencfa ,do tyrannete eSitado'a1 , o adivogado lo-
cal .Sr. Dr. Oscar Arg-01'10 impe<t1-o·u ao j1i:iz federal D:r. Luiz 
J. de Sampaio 11111 habeas.corpus, que recebeu do procur11s . 
dor .da Rep1~blica no IDstado, o Dr. Fausto' de Fr-eitrus CastN, 
briJhrw,te p;trocer. do ,qual extraio ,~s se.gnintes coucei-
tos, q;ne de~sejo vtir 1.figun1n!do nos annaes da CanrnnL, p a -
r.a, ·a tddo te1npo, .se11virem de p1·ova elas illeg~1lidades prtlt i-
cadas pelo Go,,eu:no da União , íL sombra do pretenso B·itio 
sul-riogrnnxlense. J<J, 1nais, ficar{t ,eoi1signada, assim, n.o 
Diario do Congress-0, uma elas m'ais tristes gaffes do Sr. rnli.- -
nistro de Negod.o's Extrangeiros, úor eu'lpu de quem perderam 
a >liberdaJde e estão soHrend-0 as conseqnencias 'lle injust ifi-
cada depo1·ta,Ção .a!lg1111s doo mai:g brilhaantes revresentantes , 
da imprenHa gaúcha . 

.,São as seguintes as :jucUciosas considerações ,elo Sr. pro-
curador da Republica (lê): 

· "O ,eoústrnngimen to que sof<fre o paciellte é .i u - · 
negavelmente Nlega'L Não houve uma prtsão em fla- J ' 
grante por crime ina!fiançavel, nem ordem ese1·ipta 
rle autorkta<de campe<tente; o Sr. presi'clente do Esta -
do, "obedocen<lo à instrucções do Sa:. ·rn.ini:stro da 
.T,u:stiça _ : s:onio dliz o offldo de í'J.s. 8 - " ,pi·en,de u v 
paciente e lllitndou npTesen,tal-o ao mesmo ministro". 

Esta procurado1ia não ,pôde deixar de tomar co-
nhedrnento da exLstencda .desAfl.B .instruiC'Ções, por te,., 
rem .sido da,das em cm·acter of.ficiau e ter-em sido :t .!11 -
fP'lacrnen,te divulgada,s pela ianrprensa, indusive o j or-
nal offidat 

- O Gove-rno do p11iz, isto é, o· P ,residente du Rer,u -
}1 ;bJ.i{~, no lc .. ruva.Y"el intuitp idie 1·e-priJni1· a. d.es~N..\eu"&.-··,1 
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evitar a pro:paga:nda dessa J:evolução que se levantou 
no Est . .de S. Paulo e fazer que não alastre todo o ter-
rito rio nacim1:1l, " ,delegou" poderes ao presid-ente do 
E stado pa:ra que elle prendesse os indivíduos que, por 
qualquer maneira, se mostrassem pel'i-gosos á ordem 
social, neste momento. Deixando de parte os intuitos-
l!onestos do l'residente da Republica, nada ju&tifica 
ou explica esta "delegação" de poderes. Só póde de-
legar poderes quem tem esses poderes. Quem confe-
riu ao Presidente da Republica esses poderes que elle 
se anoga ? Esses poderes para ,prender sem f.ormali-
-clades legaes, e transferir o ,preso de um logar para 
outro, só se compre·hende em um regímen de anorma-
lidade, em que as ,garantias corn,titucionaes estejam 
suspensas, isto é, -durante o estado ,de sitio. O esta-
do de sitio existe, mas não foi ainda extendido ao 
territorio '·deste Estado, onde imperam às garantias 
constitucionaes em toda a plenitude. 

Pouco impo1,ta que esteja o Presidente armado 
com a faculdade que lhe foi dada pelo Congresso, 
de pro.rogar a medida de excepção ·para todo o terri-
torio da Republica. Não basta essa faculdade: é pre-
cis,o q·ue elle se utilise della quando entender con-
veniente, mas, emquanto não o fizer, estará impo.ssi-
;bilitado de medidas como a que preten·deu tomar e 
,contra a qual se impetra a efficacia do habeas~ 
corpus." 

Cumpre-me ainda informar que foi denegado esse ha-
beas.corpus pelo principal, senão unico fundamento, de que 
as instrucçõfós p·ara prisão e -desterro, uma vez -emanada.JS ide 
autoridade federal, qual fosse o ministro interin-o da Jus-

. tiça, retiravam ao juiz federal do Estado competencia para 
d-elle tomar ,conhecimento. Com a l eitura, porém, que acabo 
de fazer d·os termos de uma parte ·do - pa1·ecer do ,procurador 

: da Republica, publicado no Correio do Povo, de Porto Ale-· 
gre, em data -de 2·7 de julho do corrente anno, tewho co-nfir-

·mado u affirma ção que fiz e era que, abusando ,de poderes 
legaes qúe lhe haviám siclo conferidos, o -detentor do executi-
vo elo Rio Grande elo Sul estava perseguindo o.s seus ade 
ver-sarios políticos e 'Violando a liberdade dos· que · se conser-
vam antipathicos á situação estadoal. A gmve responsabilida-

. de que, no caso, cabe ·ao Governo da União, já lon,gamente 
'a explanei em discurso anterior. 
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VI 

Reforma do processo penal dos sediciosos 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

(SESSÃO DE 13 DE AGOSTO) 
I 

Foi, evidentemente, o leva'llte militar de is·. Paulo, de 5 
do mez proximo passado, que suggeriu á Gamara a preci-
pitada elaboração do pr-ojecto de lei n . 82 B, deste anno, 
que voltou do Senado emenda·clo com a creação dispendiosa 
de mais tres varas federaes. 

Ainda não havia tornado em si o paiz .elo espanto que 
lhe causára a subversão ·da ordem na prospera ca,pital elo 
gran·de Estado, e já a Oommissão de Justiça, poucos dias 
após a decretação do sitio, sob a pressão dos acontecimen-
tos, em meio do s boatos mais aterrorizadores e de rigorosissi-
mas medidas de censura official que davam á sedição mili-
tar um caracter de assustadora gravidade, offerecia á con-
sideração da Gamara o substitutivo, logo discutido e appro-
vado, com o fim de promover a punição rapida dos sedi-
ciooo-s . 

Está-se a ver que a influencia ineluctRv·el das paixões, 
dos interesses políticos, da reacção partidaria, do r ancor 
e da vingança, combinada com o clesuzado a rdor com que 
se estngou a marcha elo snb.stitutivo, havia de dar-lhe, afi-
nal, o aspecto de vinclicta social, tão especifica, tão carB.cte- · 
ristica, tão ad rem, que faz pena assistir á impassibilidade 
com que adoptou a Caniara semelhant·e proposição. 

Em época normal, em ,atmosphera menos carregada de 
odioo. e resentimentos, quando a Cama.ra estivesse em con-
dições de deliberar t ranquillamente, ninguem ·duvida que o 
senso juridico da unanimidade governamental repelliria 
essa inopportuna reforma que vae restringir propositadamen-
te o direito de defe.sa e crear um elemento de retroactividade. 

Mas, a Nação atravessa, desgraçadamente. dias revolu-
cionarios e ominosos. 

Os ultimos restos de liberdàJde de imprensa, que não 
foram confiscados pela lei execravE'l, ·desappareceram a po-
der da censura inquisitorial do sitio. · Faltar em voz alta é 
pouco menos que peccado; ,possuir o-pinião é luxo; e expri-
mil-a é delicto. Cercados de tantas immunidades e reg_alias 
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-re;; i.ment.aes, os trabaJlb.o:s legislativos, os proprios trabalhos 
leg-.i,s1atiivos procedem-se à hui-s.:OcJos, ,sem plllbli-cidade, no 

-esc>mo, s,ubtraJbidas ao conhecimento ela, Nação. •Não se pu-
btie.a·m os d-ecretos do Executivo. No Diario do Congresse 
-nem chegam a sabir a lume os dfscursos parlamentares. 

Eínitretanto, perde-·se tempo a votar -leis na,ti-m.ortas. 
l.i.;ssa qne esta,bele-ce novo regimen pen.a'! para. os· delictos po-
líticos não logrará arpplicação. O projecto n. 82 B. f.eJ:izlmen-
·te, posto q11e san<:cionado, nã.o será foi: matou-o o vkio ,da 
inc-0nsti tucion-a1Jidaide. · 

"Um acto in,constitucional do Cong.resso ou d-e qwalquer 
-ie_g--i'sla tura, -disse -o Coxe ( cit. em Ruy Barbosa - Amnistia 
inversa). não é lei; não c-0nfere dkeitos; não estabelece de-
-veres : nã o crêa pToteq:ão; não institue <:argos. E' juridi:ca-
mente consklerado como se rl'Unca tivesae existido . " 

O vrojecto qne reg-nla. u-n1'a nova fõrma de processo, 
para espede <:Timi,nal já veri.fk,a,da, _ é -ch1plamente •inC'ob.sti-
tuciona,l .. pois viola os arrt:s. 72, § 15, e 11, n. 3, d.a lei fun-

,ds_mental . 
"::-Jinguem será sentenciado s enão IIBla autoridiad·e •com-

pet,en<te Pm , virtw:le de lei :1uterfor e na f @r:ma por dla regu-
'fada" (art. 72 § 15). "E' vedado aos Est-ados, como á 
União: n . 3, prescrever leis retroactivas ". (Art. 11, n. 3). 

"Ks nações ele ,direito ,c'hr:istão nfoo e tolera1i'<Jm, cltsse-o o 
saudoso mestre Ruy Barbosa. . . é um mal dissimrJ.ado 
exe..mp-lo dessa retroactividade p,ena:1 que todn-s as legislfl.-çõea 

,<:ontemporaneas. ·estigmatizam. Cartas de Inglaterra, pag. 
·12) ". 

Neg o-lhe o meu voto. 



.AZEVEDO LIMA 

.., VII 

Bombardeamento de S. Paulo 
(SB)SSAO l ;>I<J 21 DI<J A~OSTO) 

- 61 ___, 

O Sr. Azevedo Lima - Sr. P.resiclente, desde remotas 
-eras, as mai's cultas 1mções -do munüo 'l)orfiam pül' mitigar as 

torI}t!zas ela .g,uerm , red~1zirudo, tanto ·quanto possível, sem 
prejui,10 das operações bellicas, as cruel-dades inheren-tes aos-

. conflictos internacionaes. E' assi-m que, desde a declaração 
r, rf S . Pnersb.urgo. ~·rn 1868, cl:1 qna,l part.icip,uam quasi to-
dos os Esta dos europeus, até a segunda conferencia de Haya, 
el e 1:rn7. onde "ref n1;ôn o genio {lo maior dos brasilekos, to-
rl:rs ;is na ç;õPs, conlcor{l~ no lou.vavf>-1 sentimento rl e abran-dar 

, e suavizar os hom·ores da guen-a, vi~ram-lhe codificando as 
lt• i:, e os co«tnmes. ele modo qne pudessem ser incorporaclos 
;io direito internacional publico mollerno, para honra e para 
maior .glorht de n<m;·sa ri viliza.ção . S•eis annos após a clecla-
ra çã.n ile S. Peters,b11 rg,0 , o projecto ele Bruxell-as. no seu -ar-
ticg-o 18. ch.egon mesmo a esta,bP'lecer, com a annuencía e 
c·omp:1rencia ele gTancle num-ero de poten,cri11s, qne o Uó"O de 
a lguns meios nocivos -ao inimigo deviam <ser vedados ás na-
t:iws helligerantes. Aliás, muito -antes já, desde 1863, o arti-
go 16 elas instrncções -para os Estadok Unidos da America do-
Norte prescrevia , literalmente·: ".ll:s' necessidades militares 
não t1.,n,tori:a1m a c<m11metter >1(:tos de crneldarle .. " 

.J,loi, pon,m , Sr. Pr.,-sLden.t.e n--a quarta conYenção de 
Ha:,··,.t, de 189rJ. qu e o m:t. 25 elo re.,rulam,:mto :rnnexo esita-
br•Jeeen, de ,mo,rln cl e.f.i nit.ivo , com o eo11senso e a respon<sabi-
lidad.e da ma~ori<1 das nar;ões rnuur'lin.es, a essa convenção 
pi·e~en<tes, qR1e. em reJ.aç.lfo 110 bomlrn.rcleio, f"eri,q inteiramen-
te intercli'0to, para salv1-1g•uarcla ela c:ivili'.4a<;.ã.o, para honra da 
<·nl,tnra nnh·ersal, que se bomílM-rde;issem cidades, villas, Jo-
gar~ on edifi.do,5 não deifen,clidos. Esse arti-go 25 foi quasi 

· te:x•tual,mente re-prodnzido, ,so-b o m-e~=o numero. na qu,arta 
,conv€'n\:ão ele 1907. na quaiI o !Brnsil tomou pal'te, ,r 1cpresen. 
tn.fl.o 1)e1a pe,~soa. do rnai:s emill'ent.e elos seus filhos , o &ena-
r1o,r Ruy B~1:1·1YJ,1n. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA - Hom;e uma otitra con-
C'Jn·são : ta-mbem pl'Ohibia forti-fi,ca.r -praças ele guerra dentro 

- tle cidades aberta.s, para evitar -represalias. 
O SR. A~gVEDO LIMA - As autoridades . mais abaí.i .. 
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1 
zadas do direito internacional publico moderno , e eu poderia 
cital-as, -desde Pasqual-e Fior-e, Piédelievre, Geffeken, Philimo-
re e Fichaulle, até o nosso egi:egio patiicio., o professor Clo-
vis Bevilaqua, admittem, 8em discrepanda , que se entendem 
poT cidades -defendidas, _conforme consta do texto do regula-
mento de Haya, não sõ aqu-ellas que ,;ão dotadas ele for tifica-
ções permanentes, de praças fortes, de systema ele defesa mi-
li tar . mas ainda, como occorreu. ha pouco, em S. Paulo as 
que, poi- medida -ele defesa illlJPrOvizada, conteem porções -de 
tropa entrincheirada e armada. 

Não ha pois, ·duvida nenhuma, Sr. Presidente, de que ao 
numero dess-as ultimas. de que brilha n temente tratou o con-
sagrado professor ele Direito Internacional, o Sr. Fichaulle, 
pertencia a capital paulista. em poder -elos insurrectos mili-
ta-res. Estes estavam, ele fac-to, entrincheirados .e armados, na 
defesa da cidade ele qne se haviam a.ssenhoreaclo. 

O SR. AUGUSTO DE ,LIMA. - Mas começaram ibom-
bardeanclo o pn lacio do Governo, 'que era uma casa não for-
tificada. (Apoiados). 

O SR. AZEVEDO LIMA ·_ E' ponto, porém, pacifico 
em Direito Intermucional, sobr e o qnal nunca surgi-raro duvi-
d-as, nem se suscitou litígio, que cumpr-e -aos atacantes, antes 
de pro cederem ao bombardeio on ao conhoneio, para expugnar 
a pr aça ou cidade defendida, notifica1<, advertir , avisar. dar 
pl'évio s ;gn nl á ,população inerme e pacifica de -que se.rá em 
breve, ou dentro de prl)Jlo prefixo, bomharcleada a cida-de. 
Cumpre-lhes ainda prover aos não •belliger an tes -de meios· para 
que se retirem em paz. sem serem moles tnclos pelas tr opas 

· atacantes, facultando-lhes mai.s. a lém dos meios de evncua-
ção, toda a protecção compatível em casos desa-a e~r:ccie. 

O artigo 26 -do regulamen to de Haya, de 1007. af,Sim 
reza: 

"O comman-c1o da-s tropas assaltan tes a ntes ele empre-
hencler o bombardeio, e s-alvo caso de ataque de viva força , 
deverá faz-er tudo que delle ,dependa para advertir as autori-
da des . " 

.A.Hás, Sr. Presidente, essa dis-posição, codi.ficad-a na Con-
feren cia era Paz, já era uma conquist-a -da cultura e da -civili-
zaição modernas, que -eles-de longa -data r ecommenclavam a ·pra-
tica da humanidade e protecção dos imbelles em -casos -c1e 
aggressão i11 terna cional. 

EsC'rev€u, -em 1890 , o ~ele,bre internacionalis ta italiano 
Pasquale Fiore : 

''.ú comman-do das tropas inimigas poderá, 1;em outra 
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condição, · atacar e bombardear uma forta leza isolada e de-
fendida. Se elle se acha em fa-ce de uma ·cida-de ou praça, en -
cerrando ag,glomeração de pacíficos habitantes, deverá, an-
tes de começar o ·bombardeio; dar aviso ás autoridades com-
petentes. 

A not ificação -do bombardeio, no segundo caso previsto 
pelo a rtigo prec,edent-e, é uma formalidade obrigatoria e in-
dispensavel, destinada a pôr os habitantes •pa,cificos em ' si-
tuação de poder, tanto quanto possível, salvaguardar suas 
pessoas e . seus bens". 

Vejamos o caso de São Paulo. 
O SR HENRIQUE DODSWORTH -< A argumentação~,de 

V. Ex. se acha inteiramente ·deslocada: V. Ex. está tratando 
de guer_ra entre nações bêlligerantes; não ·é, absolutamente, 
o caso de São Paulo. -

O ·SR AZEVEDO LIMA - V. Ex. ·é que está precipi-
tando os acontecimentos ... 

O SR. HENRIQUE .DODSWORTH - ~ão estou p1,ecipi-
tando tal. O q11e digo é que V. Ex. está -citanclo normas ele 
Direito In ternacional a res-peito de bombardeio de cidades 
abertas, qua·ndo aqui não se trata de guerra entre nações 
belli:ge,·antes. ' 

O -SR. AZEVEDO LIMA - Sim, mas o nobre collega 
vae ver que esse conflicto in terno ia suscitando a interven-
çã_o de potencias estrangei-ras, cuja ·nota -diplomatica até ,po-

\ deria ler opportunamente á Camara. 
Mas, senhores, qual o. caso -de São Paulo? Poderá elle 

enquadrar-se nas disposições de Dir_eito Internacional? Por-
ventura ter-.se-hão -defronta-do dois continge-ntes de . tropas 
belligerantes? Tratava-se ele um conflicto internacional? 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Quasi, parqué havia ,ba-
talihões r evoltosos, compostos em sua totalidade de estran-
geiroe ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - Houve um attricto entre 
nações º! 

O SR. AUGUS'l'O-DE LIMA - Se não houve, no fundo, 
a o .menos havia o colorido .. . 

O SR. · AZEVEDO LIMA -,-- Houve, sequer, um movi-
mento revolucionaria? 

Não, porque es·sa sedição -elos quarteis , esse · motim de 
caserna , esse levante de s oldados não assumiu, no entender 
autorizado dos repres entantes do pod:er publico , as ,proporções 
d e uma revolução .. . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E, certamente não foi. 
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O SR. AZ1'1Yr:::DO LI:xfA - ... não tmu-spô-z oa 1üuites 
d.e insi-gnificaute .ius-tnTeiç:lo mBita-i·. Em, 1:>01,tanto, officinl-
mente, rnm despn~v.ilvel mo...-w1.ento sedicio.so qu-e taivez não de-
vesse -ex1gu· da parte do Governo as mB<.lidns Yiolentas, . i)t-
tem'pesUvas e iuopportunns que llle fo1-aru ,tp-plkadas. (Não 
apoiados). 

O :::-H . FRá:!\"Cl•~{;o l.'1·1JXOTO - Então, o G-Overno üe-
via permitUr 4ue o Sr. Isidoro continuasse na cidade de São 

' Paul.o?! 
O SR. AZHVBDO LBiA - Não é cl"ivel, Sr. Preside11te, 

não é abwlnta.mente jnstii'icavel que, por causa üe um troço 
de soldados, -insubmissos ou sublevados, cujo numero não ex-
cedia, seg;uncto in1'orma(:1i.o official, de algumas centenas, fi-
eas;;;e, sem mai~ aern mell'ÜS. exposta a população pr.ogressi,s-
ta e adeantadissima tle São ·paulo, a qual orça por cerca éle 
700 ,mil halJi tan tes, üs gnrnatlas das fmças leg·alistas. 

ü SR. ALYARO HúUHA - V. Ex. então, a<.:ha impa-
triotiC',t a a tütnde ctu ÇoYeruo e muito .jus,tifi-c-avel a dos re-
voltosos ·1 ! 

O SR. A1/:E:VEDO [,LvlA - Es,te é o ponto a'lb.1me11te 
.grave da questão. Ainda que .se tratasse u.e conflictos sérios, 
em que se a·chassem c•mpen~rncl11s duas fracções equivalentes 
do Exercito Nnciu1wl, aü1cl!t que a · população civil do Estado 
ile Suo Paulo, <.: tlltsri,tuid,t por na<.:iouaes e estrangeiros, lnu-
<;asse mão da,:; arnrru; para nutar o ingres:;o dos soldados l e -
g-n listas, se.:::mido ·as leis cl11 gt1el"l'a, que o es:pirLto de huma-
nidades dos rrnii:cs modernos fei: com qr.e fossem codifieatlas-
Das Convençves de Paz de Haya, não seria licito ao Govemo, 
a.u,; •sens represm1 ta11u>s, investir c:ontra a cidade, contra a 
µ01n1laç)1o imbel'le. sem r1viso prcdo, sem n-0tificaçilo e ..:id-
vertencia tle qut• se iria proce.de t· aó .nwrtifero canhoneio. 

O SlR. --HiO UWDO Ll::\1A - Doc:01Ternm 28 dias. as 
forças l egacs, ·t>m n-umero mais que ;;uffi-C'ie.ute pnr1t i~me-
diatan1.enit·e su:t'1fo'cai: a revolta, esiperanuH pa-c.:iewtemeu:e, 
a fim 1le 1>-0·1111>11· n p()[}nla.r:i'io ci'vU. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Esperavam que os. 
rev-oltosos se retira,;,,;ei.u ~cre11amen.te . . . Assiw é qne as u-o-
pa.s leg-alista.s entrilnU11 t•m Si'io Pnulo. 

O SR. AUGliSTO· D-E Ll17\L-\. - Se o Gon: n10 honve:,;;.;e 
ema>reg·{1.tlo o bomlntrdeio, reria $11.tffo-enclo a l'ernlta em 2-l 
hora.s . 

O SH.. AZRVED.0 LCVL-\. - ~a g-uerrit franc:o-JH"l.lSSÍ.:1-
na, de 1870. e, nUtis recentemen te, no tlcc:urso <la l!:·randc con--
.flagração nniv·e-r sal tle l 014-1918, 11:ío pou cos f.o;.:uu o,i ca--
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sos de desac.ato aos preceito·s de humanidade contidos no Co- · 
digo de Haya que . .. 

O SR. AUGTTSTO DE LIMA - Aliás, nõs temos casos 
nacionaes semelhantes a este. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... -se verificaram por Jni. 
dativa cl fl um dos belligerantes - a Allemanha. 

RT-. Presidente. V. Ex. fl . a Gamara sabem oual foi a 
sitação ·em qne esRes casos ele extrema descariclade colloca. 
r11m a .zrancle potencia central da Et,ropa perante o mundo 
civifü,nrlo. 

Todos -os nair.<>s . soliclarios no m esmo sentimento de revol. 
tn contra o r etrocPs~o ií. J:>a,rba1·ie m ec1ieval. unidos como uma 
s6 nacão. e rlelles fez narte o glorioso Brasil. protestar am 
ront ra ef'sPs 1n-ocessos inclignos e violadores <la l ei. contra 
ef:~as nwrlirlns oun iam f erir. com g-r11.ve clesrlouro ela potencia 
ren ti·al da Enropa. o pacto elas nações. Al.zuns. como a nos. 
f:fl Pstremecicla pa fria . sentiram-se na Ti ecess1clade el e levar 
mais longe o seu protesto pla-tonàco. a ponto ,cl,e QR-nçaTem ern 
mfío <l'1s nroprias ,unrn s uara renrimir. nos campos de guerra 
e nos mares confla-graclos, os a.ttentacl'os contra o direito d;as 
gentes . 

.T,í. v<" n Canrnra que a g-rancliosidacle elo deli-cto, n extrc-
111:i crirn.inn.liclacle elo incidente que occorreu em S. Paulo, não 
porle justificar.se. nem em fnce dos nrincipios cl.n morfll com-
mum. nem comnnlsnnclo--se o texto do direito da-s gentes. 

O ·SR. AUGUSTO DE LIMA - . Que V. Ex. aconselha. 
da ri f' forçai:< :ie:r::i ef' fizessPm nessa emergencia? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Aconselh-aiia qr;e cruzas. 
sem ns hraços. 

O SR. AZEVEDO LIMA - VV. EEx. vão ver o que 
a.con :,ellrn ria. 

O SR. AUGlTRTO DE LIMA - Vamos ver qual a estra. 
teidn efficaz ele V. Ex. 

O SR. AZEVEDQ LIMA - Aconselharia -n-pena-s que i:;e 
cnmprissem as di f'nos ições -rla Convenção ele H aya, evitando 
rrue n ponulncão fMse insolitamente -agg-redida. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não houve aggressão in-
solita. 

O SR. AZEVli.JDO LIMA - A populacão civil, que se 
n1í.o havia envolvido no c-onflicto armado. não recebeu a clver. 
tencin. -alguma pa1·a que se puzesse -ao abrigo elas bnlns mor. 
tifora-s . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Foi f etta . 
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O ·SR. AZEVEDO LIMA - Não foi o que se fez. Vou 
responder a VV. EEx. com as proprias informações do Go-
verno ... 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. recebeu informa-
ções tendenciosas, apaixonadas, •suspeitas. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . vou responder com os 
communica-dos offüciaes, nos qua-es, aliás não deposito de-
mwsiada fé, que não me· merecem rigoroso credito, .porque 
clesde a p>rimeira da ta em que estourou essa revolução em 
São Paulo, até o 1>resente momento, as autoridades offi-
ciaes não teem feito outra cousa senão sy-stematicamente 
occi:..'ltar a verdade. 

O SR. PRESil!>ENTE (soam os tymplliil.os) - Chamo a 
attenção do nobre Deputado. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Vou enumerar. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Vamos ver essa enume. 

ração. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Foi em data ·de 25 de julho 

que -o ,sr. Ministro _da Guerra, marechal Setembri~o de Alen-
car - digo, ·Setembrino de Carvalho . .. 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. nem sabe bem o 
nome ·dos ministros ! ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - Quererá V. Ex. discutir 
nuga·s? 

O SR. JOSE' BONIFACIO - O nome de um ministro 
não é nuga. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Venha, depois, .responder. 
me, · se lhe aprouver, mas ouça-me primeiro sem interrupção, 
nem balbi::rdia. 

V. Ex, deve contest ar-me opportunamente. 
Tenho o direito de fallar. Vou adcluzir .provas. 
O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. está fazendo a 

apologia elo movimento revoluciomnio, sem ter a coragem 
ele se collocar ao la•do dos rebeldes. 

O SR. AZEVJ<JDO LIMA - Faça o obsequio de ou-
vir-me ! 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. deve assumir at. 
titudes clara•s. 

O •SR. AZEVEDO LIMA - Acredite V. Ex. que não 
hesitaria em pregar a revolução, acredite V. Ex. que não 
vacillaria em adoptal-a, se me convencesse de que se propõe 
salvaT o paiz. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Então, assuma attitudes 
clants. 
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O SR. AZEVEDO LIMA - Quer a,ttiti:!de mais clara 
do que a mi·nha? E' tão clara que até o Diario do Congresso 
se sente na necesfdade de não dar public·iclade aos meu-s 
discursos. 

O SR. JOSE' BONIFACIO - V. Ex. então ,deve il' ,para 
o meio dos revolucionarios, sem estar acobertado com as 
lmmunid·ades parlamentares. Faça. como fizeram os que se 
revol._tarl).m contra a autorida-de constituída e que ao menos 
nrri-scam a vida, pegando em armas. 

! 
O SR. AZEVEDO LIMA - Faço um •appello á familia 

dos Andrades, para que me não interrompa. 
O SR. JOSF,' BONIFACIO - Queira corrigir: Andra-

-das. E' o segundo engano que V. Ex. commette quando 
refere nomes . . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Deixem-me proseguir. Pou-
co me importam os nomes. Peço a V. Ex., ST. Presidente, 
me assegu_re o direito de fallar. 

O SR. PRE·SIDENTE - V. Ex. está na tribuna colll o 
seu ,direito assegurado. ,J 

O SR. AZÉVEDO LIMA - Desejo adduzir provas, mas 
este borborinho me ensurd-ece e atordôa. 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. ·não póde chamar 
de mentirosas as infoTmações do Governo. 

O SR . .AZEVEDO LIMA - Em data de 24, o Sr. Mi-
nistro da Guerra dirigiu -a ,seguinte proclamação á popukt-
çfto paulista: 

"As tropas legaes precisam agir com ~iberdade contra 
os sediciosos que se obstinam em combater ,sob a protec-
r;ão moral da população civil, ct;jo doloroso sacrifício rios 
cumpre evitar .. " · 

Lembro , á Cama-ra que essa proclamação é datada de 
24 ,de" julho; portanto, dezenove dias apôs a erupção da re-
volta. Tome-se nota da data! · 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Veja quanto tempo se es-
perou. 

O SR. AZEVEDO LIMA - "E' esta uma dura neces-
~idade que urge ucceitar como imperiosa, par,a pôr termo, de 
vez ao estado de cousas creado por essa ·sedição, que avilta 
os nossos creditos de povo culto. 

"Espero que todos attendam a esse a-ppello, como é P.111!· 
c-iso, para se pouparem os effeitos da.s operações militaTes, 
qi:..e dentro em poucos dias serão executadas." 
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UM SR. DEPUTADO - Sô depois dessa proclamação foi 
que se atirou· com a:rtilharia. 

O ·SR. AZEVEJDO' LIMA - Vou provar, ,terminantemen---
te, que não. · · 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Vejamos a prova. 
UM SR. DEPUTADO - Quem atirou primeiro com 

artilhar-i:a? Os revoltosos. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Os revoltosos estavam fôra 

d-a lei. Não queira V. Ex. discutir com o caso delles. O Gover. 
no é que tinha -ele cumprir as dispos,ições constitucionaes e 
respeitar o Codigo das Gentes, ·no qual collaborou. 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. não diz que elles 
,estavam fôra da lei? 

O SR. AZEVEDO LIMA - A at-titude dos revoltosos 
(~ que não pôde desctlpar, por parte do Governo, uma pra-
tica erronea e de,shumana. 

UM SR. DEPUTADO - Para defesa da ordem, faz.se 
tudo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Estou pleiteando pe1a honra 
e pelo decoro da nacionaHdacle. 

Estou, aqui, na tribuna, para_ dar, -em '!lome. da popu, 
lação brasileira, um grito clé protesto ·contra a manifesta vio. 
lação ele todas as praxes e usanças d-a guerra, praxes e usau. 
ças que tiveram os •cl·o governo a fogenru-i,cla,de de pensar seria 
possivel resalvar, mauclanclo que •se publicasse essa p-roclama. 
ção elo clia 24, qi::an,do a revolução teve explosão em data ele 
5 e, já no dia 7 do mesmo mez, dois dia-s apenas apôs o es-
tala r da revolta, os communicados officiaes levavam ao co-
uhecimeu,to do paiz, para tranquillizal-o, que os tiros certei-' 
ros das baterias iam bombardeando, tranquilla e calmamen-
te, a cidade ... 

O SR. GILBERTO AMADO - Não d,iga V. Ex. uma 
cousa dessas . . . 

O ·SR. AUGUSTO DE LI MA - Foi contra o quartel dos 
r.evoltosos que se fizeram os dispa-ros. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Vou ler os jornaes de São 
Paulo. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Mas os jornaes -de São 
Paulo ;não estavam sendo censurados pelos revoltosos? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Vou ler um jornal de S. 
· Paulo, redigido em inglez -e que é insi:.speito'. Mas, antes, re-
produzirei o que disse o communicado official do dia 8: 
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".As providencias combinadas entre o Governo Federa l 
e o Governo Estadoal, entraram em completa execução á 
tarde, quando se iniciou o bombardeio do quartel da Luz ... " 

O quartel da Luz, Sr. Presidente, fica no coração da 
cidade, no centro ele S. P ,aulo, na parte urbana de popula-
ção mais densa. 

No dia 19, o O.i'ario Official, entre 01:<tras -cousas, pu-
blicava o ,seguinte : 

"Feito isso, avançaram e tomaram (as forças) ,posição , 
na Varzea do Carmo, dentro ela cidade, bombaTdeando as 
posições occupadas pelos· insubmissos e logrando desafogar" 
a situação em que se encontrava o Palacio dos Campos 
Elyseos ... " 
. O SR. ZOROA:STRO ALVARENGA - V. Ex. está citan-
do um autor que não lhe merece fé ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - Mas, é, · em todo o caso, / 
official. E adiante: · 

" ... ,a infantaria, a poiada pela artilharia e esta bombar. 
deando -desde logo, com vigor, a s posições occupadas ao lon-
ge pelo inimigo ... " · 

Del)ois : 
"O bombardeio, conduzido com grande vigor, produziu 

desde logo os maJis fulminantes effeitos, desba.ratando a 
vangt~a rda inimiga e incendia ndo os armazens da Estação 
do Norte ... " 

O SR. GILBERTO AMADO - V. Ex. queria que não 
se bombard-eaisse? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Peço a V. Ex. o obsequio de 
· me prestar ,attenção; penso apenas que se devia ter feito 

um aviso prévio, antes do dia 25, e não tão tarde, depoi's do 
bombardeio e da cle,itruição. 

Mas, continuemos. 
A 26 -de julho, um hebdomadario insusp'eito, o Anglo- .· 

American, Chronicle, que é 1·edii.gido em inglez e tem por 
leitores os me.mfo·os da colonia ingleza de São Paulo .. . 

O SR. ZOROASTRO ALVARENGA '- Inclusive V. Ex. , 
que tambem o leu. . , . 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... fazendo commentarros, 
no seu ni:.mero de -sabbado, 26, acerca do bombardeio, pu-
blicou a •seguinte local, com o titulo: "Continúa o bom-
bardeio ;' . 

O SR. NICANOR NA·SCIMENTO - E' preciso não se 
énganar na data. O h ebdomaclario é de 26, a proclamação 
de 24. , 
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O SR. AZEVEDO LIMA - O 1>eriodico, que ~e publica 
aos sabbados, dava a noticia ae todas as occurrencias da 
semana ex1}irante. , 

O SR. GILBERTO AMADO - Convém verificar se a 
palavra "bombardeío" está bem traduzida. Pôde haver um 
engano na t raducção ; v: Ex. dá licença que eu leia? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Pois não. 
O SR . . GILBIDRTO AMADO - Aqui diz o seguinte : 

" Yest.erday',s operations were confined more or 
less to an artillery duel, and the rest<lting casual-
ties, it is .scarceny to a:dd, were ... " 

"Duello de artilharia" não é bombardeio ... (Riso.) 
O SR. AZEVEDO LIMA - Não é bombardeio, é jogo 

de confetti . V. Ex. paro:u; mais adiante verá que s.e falla 
textualmente de bombardeio, qu e por signal não se recom-
mendava pela certeza do tiTo. 

Continuemos a lêr: 
"As operações de hontem estiveram limitaqas, 

ma is ou menos, a um duello de ,artilharia. Os acci-
den tes resultanté,s, desnecessario é dizel-o, foram cau-
sados a habitantes innocentes e pa:cificos. O damno 
produzido pelas granadas cresce, cada vez mai,s, á me-
<d'Íd'a qn e a .lucta p:ros·egu:e. Districtos a,té então i-nat-
tingidos e muito -afastados da actual zona de comba-
te foram sujeíto,s a um canhoneio que, sobre ser 
inutil, recebeu seu tributo de vidas e destruiu mui-
tas casas particulares. A Liberda de, . Bella! Ointra, 
rua Ar,gusca, Santa Cecilia, Gloria, Vill-a Buarque, 
Santa Ephigenia, Palmeiras, Luz, Villa Emma e 
H ygienopolis foram bomb-a,rdeados durante todo o dia 
e, ainda que se.ia diffic il acreditar · que os comman-
da ntes do governo desconheçam a geographia de S. 
Paulo, não alcançamos ver que objectivo militar ,põssa 
ser attingido com o bomba.releio, a longa distancia, 
de uma cidade sem defesa. 

Occupa n. cidade pobre extensa area, e é claro 
que as granadas diligidas contra ella devem necessa-
riamente attingir algum logar." 

O SR. ZOROA·STRO ALVARENGA - V. Ex. está lendo 
noticias t endenciosas e commentar.ios de estrangeiros. 

O SR. AZEYEDO LIMA --' :]'oda a população de São 
Paulo testemunhou o bombardeio. (Não apoiados). Ha de 
ser f eito rigoroso inq\i·erito, opportunamente, -para ·se apurar 
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que o bombardeio se effectuou desde o dia 7, e que innumeras 
rnsas foram -destruida·s. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Se se tratav~ de 
nm eluello ele Rrtilharia, como d·iz o artigo ·que V. Ex. apre-
~enta, en1 nma operação ele guerra, indispensavel, porque 
ni'io se podi.a deixar ele ·responder á artilharia com a arti-
lharia. 

O SR AZEJVF,DO LIMA - Mas estou lendo uma no-
l·i-ci ri. VV. Flxn s. estão aparteando o jornaU.sta. 

O RR NICANOR NASCIMENTO - E' qi::e os JJegocian-
f·0~. pPrtnrba,rlos nos seus uegocios, não tendo interesse pa-
tr iotiro alg-urn. não queriam que o Governo se defendesse. 

O SR. A.7,EVEDO LIMA - V. Ex. vae -responder des-
1·'11 rt0 a lfí unções européa,s. 

VOZES - Não -importa. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Aliás. os commentarios 

r1>1 imprensa estrangeirn em S. Paulo já determinaram pro-
v idencias da policia. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não ha uma dessas 
nar,ões que não realizasse o bombardeio de cidades. Trarei 
o exemplo ele todas ellas. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. Está com a palavrn 
o Sr. Azevedo Lima. 

O SR. AZEVEDO LIMA --: Sr. Presidente, continúo a 
ler: "Admittamos qne os artilheiros brasileiros não figurem 
entre os melhores do mundo; ainda as. im não conseguire-
mos e-ncont,rar d!es·culpa pa·ra o !bo·mbardeio a esmo d-e uma ci-
r1.ade flore sr.ehte, como -se verificou esta semana; é pos-sivel 
f]ue os -canhões tenham ·v-isado diversas baterias: a julgar, 
romtudo, . el e accõrdo com os :pobres resultados ,rle tiro que 
fir.aram evidentes em ·ambos os htclos, surge uma questão: 
hnverá alguma justificação para o •sacrifücio ele vielas hu. 
manas não interessadas na lucta e exclusivamente ]_)ara 
procurar alcançar canhões hypot heticos? Tnnto qua:nto pt:-
tlemos snber. nenhum tiro clirecto foi assignalado depois rle 
quaRi tres semanas. 

"Segunda ri.e manhã - 24 -ele julho: 
"A imprensa local publkon que o canhoneio. que come-

r.on sabbado á noite e demorou até duas horas da tarde de 
domingo, foi o mais vJolento até agora registrado. Dtuante as 
dezenove horns de combate. os habitantes estiveram mr,-ito 
~lvoroçados em consequencia ela quéda de granadas, que mais 
nma ·vez proclnziram numerosas victimas entre os não com-
batentes e determinaram extensos prejuizos." 
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A &dição de 19 de. j rnLho, .c1,e 19 de jul ho, no.tem bem, 
do mesmo p eriodico, em Iingua ingleza, publicou o -seguinte: 

" Caira m numerosas granadas na cidade. •Se bem ·que 
não t enhamos interesse em aventurar opiniões, não consegr..i-
mos descobrir qual a vantagem com ellas adquirida no ponto 
de vista militar. Sendo indefeza a cida de, claro é que seus ha-
bitantes pacíficos foram os que soffreram mais, e, ~onform.e 
sabem os, os canhões que bomba rdearam São Paulo foram a 
cansa de morte e f erimentos de não combatent es e de civis. 

"Verificou-se principalmente esse f acto nos districtos 
de ~1ooca, B-raz e . Santa E-pbigenia , onde pessoas do piovo 
f:oram obrigada·s a. abandonar tudo o que possuíam. As des. 
grnças dahi .resultantes foram em parte minoradas em va. 
rios casos 1rnla Cruz Ver]:\:)elha Bra:sileira e pelas Egrejas. 

,;Cerca· de vinte granadas foram atirada!& em direc-ção 
de nossas offidnas, ·no momento em que entravamos no pré-
lo na dtima sem ana. F elizmente, ·nenhuma caiu muito perto ; 
sabbado de manhã, ~omtudo. o caso foi differente e uma 
granada, a lcançando o t elhado da residencia particular ele 
nossos impressores, por cima das officinas, entrou em um 
quarto de dormir, desfruindo-o completamente e fazendo um 
bur-aco da laTgura de seis pés no telhado; uma segunda caiu 
na calçada -do outro lado da rua e uma t erceira a tt-ingir..• a 
casa fronteira. E stas caíra m n a esquina <la .rua Aurora e Cou-
to de Magalhães, cerca de ~incoen ta jardas da E greja de São 
P aulo ". 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Pondero a V. Ex. 
que esse jornal -se refere ao dia 26, porque é datado de 26, 
precisamente no dia do combate. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Informo a V. Ex. que essa 
segunda noticia veiu ã. li:•z no numero do dia 19. Não desvir-
tnemos a questão. E stou no fürme proposito -de proseguir, 
sem embargo dos apartes e p er turbações que queiram pro. 
duzir. 

O SR. GILBERTO AMADO - Prefiro a opinião de 
·v . Ex. á do jornal inglez. 

O SR. AZEVE DO LIMA - Verdade é, Sr. Presidente·, 
<J11e j ii. a historift nacional regista o caso de bombardeio de 
uma cidade brasileira do lH-toral , s em previo aviso aos ci-
da cfüos inermes. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - O aviso estava dado 
pelos revoltosos, que aggredimm. 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO :_ Bombardearam o 
Palttcio elos Campos Ely,seos, a · Secretaria da Justiça, o 
coração da cidade. 

O SR. AZEVEDO LIMA -: Esse primeiro exemplo, Sr. 
P1·esiclente, data de janeiro de 1922, quando as forças le-. 
galistas, ás ordens do Presidente da Republ,ica ·de então, o 
marechal Herme.s ela Fo_nseca, sob o - commando do gene. 
r.al Sotero ... 

O Sr. HOMERO PIRES - Não ha parallelo. Na Bahia 
não havia ins-i:rreição. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... bombardear.aro a capital 
bah-iana, sem av:iso prévio, ,sem ·notificação, por meio da ar-
tilharia dos fortes ... 

O 'SR. SIMõES FILHO - Sem -aviso prévio não é 
verdade. 

O SR. HOMERO PIRES - Houve aviso; com pequeno 
espaço de tempo, mas houve. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... e dos canhões dos navios 
ela esquadra -surtos no porto. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. vae natu-
ralmente responsabilizar o Governo actual pelo que succe, 
cle1i na Bahia naquella época. 

O SR. SIMÕES FILHO -,--- Foi uma brutali:cla'.de, mas 
não sem a viso prévio. 

O SR. HOMERO PIRES_ - Não havia insurrectos, não 
havi•a -subleva,dos na Bahia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Foi -a voz peregrina elo sal.'-
doso Ruy Barbosa, o Hlustre bahia-no, honra d.a nossa nacio-
nalidade ... (Apoiados). 

O ·SR NICANOR NASCIMENTO - Neste particular 
todos dão ,apodados. 

O SR. AZEVEDO LIMA - .. . que perante o Supremo 
Tribunal Federal, ao justificar •seu requerimento de habeas. 
corp-us, para repos.içã.o cl'o Governo legi,ti.mo, aç,oitou, flame-
jante, ardorosa e -caustica como um chicote incandescente. 
os -representantes do poder publico de então, que, sem pou-
par a vida ele cida dãos não envolvidos no eonfHcto militar, 
haviam compellido .as forças naciona·es a se prestarem ao 
vandalico e -degrad·ante espectact~lo de que resultou a viola-
ção do direito das gentes. 

J,>izia S. Ex., a meio ele seu formosíssimo cliscu;so: 

"Mas nas gue;ras inte.,stina-s o bombardeio .a 11ma 
e-idade maritima ele porto commercial pela esquadra 
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on por fortaleza do proprio paiz a que pertence, era 
um ca-so que estava reservado ao nosso .paiz. isto é, 
de {lar o respectivo gove1'no , o primeiro exemplo. · 

"Fez-se, commetteu-se e.sse acto de selv,ageria 
extrema, l'Odeando-o de todas as circumstancias que 
o poderiam tornar ainda mais barbaro, mais cruel, 
mílis indefensa vel." 

E' o ca:so de S. Paulo. 
O SR. LEOPOLDINO DE OLIVIJJIRA - O caso er.a di-

verso. 
O SR. NICAKOR NASCIMENTO - Inteiramente di-

verso. 
O SR, HOMERO PIRES - Fui elos atNngidos pelo 

bombardeio; posso fallar com toda a serenidade. 
. O SR. AZEVEDO LIMA (continuando a lêr) - "A 

Bahia não teve um momento de aviso para se precaver". 
E' o caso ·çl.e S. Paulo. 
O SR. JOSE' BONIFACIO - O caso é diffe1:ente. As 

palavras de Ruy Barbosa se applicavam a cousa muito dif-
ferente. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Na opinião de V. Ex. 
O SR. JOSE' BONIFACIO - Na ele todos aqui. Sõ a: 

de V. ex. é que está em sentido contrario. 
O SR. AZEVEDO LIMA - "A Bahia não teve um 

momento d,e. aviso para se precnver, no dfaer de Ruy Bar-
bosa". 

O SR. HOMERO PIRES - Teve; possuo até o im-
presso. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - O orad'or está pon. 
elo em confronto o ·Sr. ·Ruy Barbosa com os seus am,igos de 
então. 

O SR. SIMõEJS FILHO - O general Socriltes fez um:t 
publicação em resposta á intervenção ela A,ssociação Com. 
mé1,cial, de S. Paulo, declarando que faria bombardear a 
cidade. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Ass,.mindo a plen:t 
respons•abilidade de um acto que era necessario. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Affirmava o Sr. Ruy Bar. 
basa, continuando: 

"Acredita vamos, todos nõs, porque alli constantemente 
se tem dito, e eu mesmo, até hontem era victima desta il-
lusão, acreditavamos que o boletim espalhitdo pelo chefe da. 
7.a Inspecção militar, tivesse advertido que ia · bombardear 
a ci{lade. Não ha tal." 
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E ' o -caso ele S. Paulo. 
®ra o Si·. Ruy Ba1,bosa quem o dizia h'a 12 annos pas-

sados. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Mal informado, por-

que autes acreditava em cousa diversa. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Ma·s, apurou qi::e o boato 

era falso . 
(Continua.ndo a ler) : 
"Não teve, por.tanto, a população bahiana o minimo 

aviso de que a cida de ia ser bombardeada." 
Tal qual o caso de S. P aulo. 
VOZIDS' - Não apoiado. 
O SR. JOSE' BONIFACIO - Aqui houve aviso. O caso 

é muito differente. Aqui houve uma sedição militar; na 
Bahia, não. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Em São P aulo não houve 
aviso, senão depois de conclui-do o bombardeio. 

O SR. HOMERO PIRES - Lá a pertubação da ordem 
fo i justamente feita pelo Governo . Era uma cidade pacifi-
ca, aberta. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Proseguia o infl ammado 
orador: (conti,nuando a lêr) : 

"O bombardeio foi uma ,insiclia, foi uma surpreza, foi 
nm a trahição, um acto de ,soberana deslealdade." 

E' o caso ele S. Paulo. (Protes,tos vehementes) . 
V07'ES - In teiramente clifferente. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Aliás. ·s. Paulo, não foi 

lJombarcleaclo. Houve clispaTos em represalia contra pontos 
fortificados. Agora , quando o Sr. Ministro ela GuerJ·a ·no-
tificou á população qi:c·e clevia retirar-se, os revoltosos de-
lJandaram. ·Mas, não ch egou ·a havel' o bombardeio da ci-
dade. Q aviso do Mini,stro ela Guerra teve força compulsiva 
quanto aos r ebeldes. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' mister que eu accTescen-
te, para maio.r lustre do nome ele um brasileir0 digno qne 
a morte ;já l evou. o ex-Ministro da Marinha, ·almirante Mar-
qu es de Leão, que este, 110 mesmo dia, por não se confor-
mar com a ordem do Governo, no sentido de que se -prati-
·casse a barbaridade, preferiu ter 1:m lar go gesto de sobran-
ceria e altive:>:, devolvendo ao Ma.rechal Presidente a pasta 
!]nc Ih€ fôra confiada. 

Para honra desse marinheiro brioso, vou ler alguns dos 
11:issos da cn·rta que endereçou ao en tão P residente dn. Re-
publica , Marechal Hermes da Fonseca, 
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O SR. SIMõES FILHO - Essa carta contém conceitos 
que se appliquem á situação actual? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Eis os termos ... 
O SR. SIMõES FILHO - V. Ex. pôde me respono.ér? 
O ·SR. AZEVEDO LIMA - Perdão; V. Ex. poderá fal-

lar de]Jois; po.r agora está consumindo inutilmente o tempo 
d-e que disponho. 

O SR. SIMÕES FILHO - Havia na Bahia, nessa épo-
·ca , alguma perturbação da ordem? Não havia seqi.::er essa 
perturbação, e ainda menos sedição. 

O SR. AZEVEDO LIMA Pouco me importa, no 
momento . .. 

O SR. JOSE' BONIFACIO Sim, pouco importa. V. 
Ex. o que quer é fallar, e citar Ruy Barbosa, Marques de 
Leão... · 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Lá poderia haver 
interven~ão illegal, como diziam os nobres Deputados; aqui, 
o r esta belecimento da legalidade. São casos oppostos. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O ac.to do bombardeio era 
tão grave, ele tal modo feria a moralidad,e e infringia as nor-
rna s elo direito e as proprias leis ela guerra, qu-e o Ministro· 
cln. Marinha, ao abandonar a pa,sta, assim se dirigia ao falle-
ciclo Presidente da Republica . . . 

O ·SR. ANTONIO CARLOS - Era caso tão clifferente ! 
(Apoiados.) 

O SR. AZEVEDO LIMA - Pe·rmittam ao menos que 
eu teia o doci:.mento; do contra.rio, se não ,se deixa que o 
orador proceda a uma simples· leitura, isto aqui não é mais 
Pnrlameuto, nem sei mesmo o que será. 

Ei.s o .que consta da carta : 
"O bombardeio da capital do Estado da Bahia, pelas 

fortaleza,s guarnecidas por forças federa-es, é uma iniquidade, 
f!U e a tten ta menos contra a Constituição Bra,sileira do que 
contra a civilização e a dign,idade humana. Constituirá 
uma nodoa inclelevel em :nossa historia, um opp.robio para os 
seus responsaveis, a repercussão de uma crise, cuja gra-
vida.ele ninguem poderia precisar, mas acredito s erá funest a 
aos que a provocaram. 

"O bombardeio da capital da Bahia talvez seja julgado 
um acto -constitucional defensavel. 

"Não posso ser conn-ivente no acto que acaba de ser pra-
ti cado . . sujeitando-me a 01·denar a partida de fo1·ças navaes 
parn o porto da Bahia, porque reconheço a iniquidade que 
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se pretende cobrir a vossos olhos, -sob um pretexto ·ele lega-
lidade." 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Não tem applicação ao 
caso a,ctual. 

O SR. ANTONIO CARLOS - A attitude do almirante 
Marques de Leão, agora, seria · muito differente. 

O SR. SIM.õES FILHO - Mesmo porqr:e orien tou o seu 
proceder JJelo amor á _ legalidade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Os Hlustres Deputados po-
dem tomar a palavra, a seu tempo, mas permittám-me dizer 
que a attitude do Almirante MaTques ele Leão foi identica 
á -elo commandante Protogenes, que, ,segundo dizem, preferiu 
pedir reforma do serviço activo a clhigir o bombardeio aereo 
de São Paulo. 

O SR. ·SIMõES FILHO Não quero fallar; prefiro 
apartear. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não tem direito de fazel-o 
por essa fórma. 

O SR. SIMÕES FILHO - O aparte é proprio elos . Con-
gressos, maximé quando fana um orador notav~l como V. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E até o Regimento presc.reve 
que, para apartear, é preciso pedir venia ao orador, o que 
V. Ex. não tem feito. 

O SR. SIMÕES FILHO - Farei daqui por deante, e sei 
qr.:e V. Ex. é bastante gentil e· talentoso para não deixar 
de conceder essa venia. 1 

O SR. AZEVEDO LIMA - Sr. Presidente, a 31 de 
março de 1866, quando o Brasil ,se debatia na mais cruenta 
da-s guerras em que se tem visto empenhado, durante tres 
horas consecutivas uma esquadra hespanhola, commanda-
cla pelo · a lmirante Mendez Nufí.ez, bombardeou inclemente-
mente a cidade de Valp,araiso. 

Esse bombardeio motivou no Parlamento iinglez um 
discurso vehementissimo de protesto, e o proprio Brasil, cuja 
chancellaria se achava ·então sob ·a direcção do provecto ho-
mem de Estado que foi José Antonio ·Saraiva, , não poude 
sopitar à revolta qr.:e lhe ia n'alma, e di,rigiu uma nota contra 
esse acto que depunha em· desfavol' da cultura hespanhola, 
nota da qual extraio os seguintes trechos: (lê) 

"A moderna civilização, respeitando os direitos dos 
bellige-rantes, tende a minorar os males que resultam do es-
tado ele guerra; consegue proteger tanto ·a propriecl~cle neu-
tral como a inimiga inoffensiva e condenrna toclo o acto 
ele ho:stiUdade que ·não seja necessario, 



78 - SEIS MEZES DE DICTADURA 

"Valparaiso estava protegida -por esta pratica salutar; 
não era uma praça de guerra, era uma cidade commercial e 
encerrava, além de propriedade inimiga inteiramente inof. 
f-en.siva , propriedade estrangeira nei:.tral ·ele va lor conside, 
ravel. A sua destruição em nada aproveitaria a H ~spanha, 
não tirava recursos ao inimigo, nem influia directa ou in·di. 
rectamente no exito da guerra. · 

" Bombardeando aquella cidade, prejudicou a Hespanha, 
principalmente, os interesses neutraes e estabeleceu um 
precedente funesto , que não pôde ser sanccionado nem mesmo 
pelo silencio elas demai.s nações. Todas ellas devem protel'l-
tar e o Brasil protesta. 

,,,. "Empenhado, . t amb-em, em uma ,guerra, conlhece o Go-
verno imperial , por propria experiencia, qLanto convém aos 
belligerantes que lhes não seja impedido ou embaraçado o 
exercic'io de -direitos ,soberanos; mas procura diminui.r os 
males que desse exercício podem nascer , respeitando · os in . 
teresses neutraes, concedendo-lhes tudo quanto é possível, 
prescindindo, mesm-o, do pleno uso dos -seus direito.s e dei-
xando ele praticar ados que não são indispensaveis a ci sen 
objecto. 

" O Governo imperial, portanto, pronunciando-se nesta 
questão. apoia-se 110s ,seus dir-eitos como neutral e no sei:. 
µrocedimento como belligerante. 

"O BTll &il e a maior parte dos Esta•dbs americaa10s novos 
ainda não dispõem de todos os recursos precisos para se 
fazerem r espeitar; e, disseminadas a sua riqueza. e a sua 
população ao longo el e costas ext ensas e indefesas, estão 
suj eitos ao abuso da força e necessitam, por isso. que se-
;jam ma ntidas as maximas da civilização moderna, que 
con,s tit uem a sua principal e mais efficaz protecção. 

"Por estas razões, d·eseja o Governo ·elo Brasil que o ele 
Eles·pa·nha conheça todo seu p ensamento n-es-te gravíssimo 
asst.mpto e que, ao m esmo tempo, se persuada de que esta 
manifestn.ção não é um desvio da neutralidade, mas conse-
quencia legitima della." 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Tudo isto é ponto pa. 
cifico. 

O SR. AN'l'ONIO CARLOS - E o orador ,não provou 
que tenha sido feito bombardeio em S. Paulo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - V. E x., tambem não t em 
fé nos -communica dos officiaes, que h a pouco li! Não tornarei 
a l el-os. · · 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO - Não ha provq . 
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O SR. AN'l'ONIO CARLOS Estamos á espera da 
prova. 

O ·SR. AZEVEDO LIMA - O incidente do protesto da 
chancellaria brasileira contra o barbarismo hespanhol as-
signala uma phase historica na evolução do no.sso direito in-
ternacional; . . · 

O SR. ANTONIO CARLOS - E' certo, mas esperamos 
pela prova do bombardeio de S. Paulo. 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO - Não chegaTá lá. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... é honra para o BrasU, glo-

ria para a na:cionalidade, marco brilhante nas -chronicas ela 
nossa vida diplomatica. Esse protesto que recebeu os ap. 
plausos. das ·J;!ações cultas, continuaria até hoje immarces. 
sivel, se o triste episodio do bombardeio ele S. Paulo . .. . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não houve bombardeio. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... se o deshumano canhoneio 

rla grande cidade, ela segunda C'idade industrial ·elo pai?: ... 
O 'SR. AUGUSTO DE LIMA - Quem ~omeçou a bom-

bardear foram os revoltosos, atacando o palacio elo Gover. 
no; as forças legaes não bombardearam a e-idade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... neste anno, e neste ,secu-
lo do direito e da justiça, não houvesse surgido para mostrar 
que, ao -envez de assegurarmos nossas honrosas tradições ... 

O SR. .TOSE' BONIFACIO - Não apoiado; teem-se :i s. 
segurado completamente. 

O SR. SIMÕES FILHO - E, se não as temos assegu. 
rado melhor, é' por cat.sa ele movimentos como esse. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... ao envez de conserval.as 
e prolongal-as, estamos pelo contrario proporcionando ás po. 
tencias o lamentavel ensejo de se dirigirem ao goverllo para 
protestarem ~ontra o acto. 

O SR. JOSE' BONIFACIO - E' uma fantasia ele V. Ex. 
O SR. ·SIMõES FILHO - O que se vê, são as feli ci. 

tações de m'inistros e embaixadores estrangeiros ao Governo . 
O SR. AZE·VEDO LIMA - Se me permittem, lerei tt 

nota, que chegou a ser redigida. 
O SR. SIMõES FILHO - Mas, primeiro terá que mos-

trar a sua authenticidade. 
O SR. AZEVEDO LIMA - VV. EExs. que a apurem . 

.Até um jornal do Prata já a ella se referiu. 
Lel.a.ei, se duvidarem. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - O orador traz alguma 

nota ele reclamação? 
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O SR. AZEVEDO LIMA 
naculo. 

O ·SR. SIMõES FILHO 
por qi:.em? 
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Trago.a, traduzida em ver. 

Traz de onde? Traduzida 

O SR. AZEVEDO LIMA - V. Exas. conhecerão, se qui. 
zerem, o texto original em francez e a respectiva traducção. 

O SR. NICANOR NASCIMENT O - O orador deve fa. 
zer -como fiz ante.hontem: trazer documentos; o que apre. 
senta é uma d·actylog.raph ia que qualquer pôde preparar em 
casa . 

O SR. GILBERTO AMADO - Quero que o orador me 
diga se esse documento, no caso de ter existido, foi recebido 
pelo Governo Brasileiro. E' o que nos interessa. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Perfeitamente, e ,se teve 
cu tra.da na chancenaria. 

O SR. GILBERTO AMADO - Duvi-do que S. Ex. o 
faça . Este é o ponto. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não é uma nota conectiva. 
nem sei mesmo se foi apresentada, mas affirmo que foi 
la vrada. E é o qr:e basta. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. acceita a res. 
ponsnbilida,d e da au th enticidade? 

O que nós queremos é saber se o Governo Brasileiro 
recebeu a nota. 

· o· SR. AZEVEDO LIMA - O Governo bra,sileiro, segun. 
do me consta, recusou.se a ,acceitar a nota conectiva, mas 
nem por isso deixou en a de ser objecto de cogitação dos 
ch efes de missões aqui acreditados. Por sua ·authenticidade é 
que respondo eu. 

O SR. JOSE' BONIFACIO - E' mera fantasia. de V. Ex. 
O ·SR. GILBERTO AMADO Ainda assim seria ou. 

tra cousa, teria outra significação. 
Os ministros e chefes de m issão estrangeiras acreditados 

no paiz estão em commt-'llicação diaria , quotid-ianamen te, 
com a chancenaria perante a qual são representados, E ,ste ó 
o ponto. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - O orador sabe qual a 
resposta que o Brasil dá sempre a intervenção indebitas es. 
trangeiras? Á bala ! 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito bem, e dariamos 
no caso. (Apoiados). 

O ·SR. AUGUSTO DE LIMA - Não é de hoje, desde 
o tempo de Paulino de Souza que, deante de uma ameaça 
cl essa ordem, elle, como ministro, declarou que o estrangeiro 
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poderia incendiar o Rio de J aneiro, mas que não h averia de 
arrancar l)0r esse processo um tratado de commercio. 

O SR. AZEVEDO LIMA - As nações cultas e civiliza-
das teem o direito, e o dever tambem , de .clefender em paizes 
estrangeiros, como fizemos em Valparaiso, em 1866, os di-
1.,e°itos. a vida e os ben,s dos seus naciona-es . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não podem -defender in. 
teresses commerciaes, susceptibilizando nossos brios. (Apoia. 
dos). 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E qualqt,er que foso8€ o 
paiz, o Brasil r esponderia como responderam Floriano e Pau-
lino ele Souza. (Apoi-ados; mui-to bem). 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não havia, porém, que res-
ponder; a notl;,l , como outras simila-res, foi redigida em t er . 
mos commedidos e cortezes, ·que não justificam, em absolu-
to, a ·irritação dos a,parteantes, os quaes n em sequer della 
ouviram fallar senão agora. 

O SR. EURICO VALLE - Não podemos admittir que 
uma ,nota dessas seja licTa perante a Gamara. (Apoi-ados), 
muito bem). . 

O SR. AZEVEDO LIMA ·_ Então, conhecem o? termos 
da nota? · 

·o SR. FRANCISCO PEIXOTO - O orador devia: ser 
o primeiro a d-izer da tribuna da Gamara qr,e o BTasil se 
recusaria a receber uma nota dessas. 

O SR. DOMINGOS BARBOSA - Essa nota, se existe, 
não deve ser lida, não pôde constar dos 'D.Ossos Annaes. 
(Apoiados, muito bem). 

O SR. AZEVEDO LIMA - V. · Ex. conhece a nota?· E' 
identica á quella que o Brasil dirigiu á Hespanha em 1.866 . . 
Nacla tem de mais. Confirma apenas o que acabei de dizer 
quanto á .subitaneidade ·do bombardefo. 

O SR. ANTONIO CARLOS - A do Bra,sil nã o era col-
lectiva. 

O SR. .AZEVEDO LIMA - E esta tambem não o é. 
O SR. JOSE' BONIFACIO - Além do mais, V. Ex. de-

ve ficar ao lado do Bm,sil e não ao lado da nota. E o seu 
dever convida-o a iisso. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ficarei ao lado do Brasil 
ou de seu Governo, sempre que esse estiver dentro do di-
reito e da,s leis. (Protestos). 

O ·SR. JOSE' BONIFACIO - Com o Brasil sempre, 
sempre ~oro o Brasil. E u 'invoco o patriotismo do nobre De-
putado. \ ;:, .. , ... 
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O SR. NIGANOR NASCIMENTO - Mesmo fõra da lei, 
com o Brasil. (Apoiados). 

O SR. PRESIDENTE - Está terminada a hora do ex-
pediente. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Pe~o a V. Ex., Sr. Presi-
dente, que me conceda a palavra . em tempo proprio, par11 
expl,icaçi:ío pessoal. , 

O SR. PRESIDENTE - V. J1Jx. será attendiclo. 

VIII 

Appello ao patriotismo da Oamara 
(SJTISSÃO DE 21 DE AGOSTO) 

O Sr. Azevedo Lima (para explicação pessoal) 
Sr. Presidente, sirvam as minhas primeiras palavras rle pro. 
testo, embora platopico, contra a intolerancia com que a 
Gamara, em obediencia -ao leader, procnra, de modo ,systema. 
tico, perturba-r a exposição do meu pensamento. Tenho assis-
tido, infelizmente, a ponto de já a minha natural calma se 
senttf' abalada, tenho assistido, entristecido, a essa acção 
conturbadora do honrado leade.r ela maioria, ou, melhor da 
quasi unanimidade da Gamara, a quem incumbiria o precípuo 
dever de estabelecer a ordem e reclamar da parte dos seus 
correli~onarios i:m pouco mais ele respeito á palavra do hu-
milde -representante <lo Districto Federal. E foi justamen te, 
mercê da 'intervenção intempestiva e indebita, se assim me 
posso exprimir, <le varios membros da vultosa maioria 
da Gamara, commandados pelo leader, que me vi impedido 
de completar o pensamento e de chegar mesmo a explicar 
quaes ,as circumstancia-s em que estava envolvida a nota das 
potencias estrangeiras, acerca da qual a-caba ele ler o meu 
preclaro colleg-a, representante ele Sergipe, uma communica-
ção inserta 110 jornal La Nación, ,ele Buenos Aires, e subscri-
pta por seu especial representante no Rio de Janeiro. 

Precisamente no instante em que mais exaltados e 
exacerbados se ::ichavam os animos da Gamara, qi:.anclo, Sr. 
Presidente, alludia eu á nota ql~e 15 chefes ele missões acre-
ditadas no Rio de Janeiro ... 

O SR. SIMÕES FILHO - Não mandaram. 
O SR. AZEVEDO LI~IA - ... haviam subscl'ipto, que. 

ria apenas pôr de manifesto perante a Camari que, se essa 
nota não chegon a ser, por motivns de meliidre internacio-
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nal, 1\ecebida pela ,chancellaria brasileira, foi entretanto, ins-
pirada, tom.ou ·corpo e tornou-se uma realidaide, em virtude 
elas tristes e reprovaveis occorrencias -de ·S. Paulo. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. permitte um 
aparte? Essa nota, um.a vez que não chegou a ser rem.ettida, 
é com.o -se não existisse, porqr.:e não faz parte do archivo 
aa nossa chan·cellaria. E é até impertinente tratar de cou-
sas que não existem. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Suggerida poi- este ou por 
1Lqnelle representante ac·reclitado n© Rio de Janei:ro, o facto 
é que existiu no papel e exprimiu, se não exprime ainda, o 
pen-sarnento dos representantes diplomaticos de varias, ele 
uum.erosas e ele importantes potencias. 

O SR. SIMÕES l!'ILHO - E_ V. Ex. exulta com isto?! 
V. Ex. exulta com um documento que melindra os · brios 
nacion'aes ! 

O SR. AZEVEDO LIMA - Aliás, os signatarios dessa 
nota, a meu ver, perfeitamente ,cortez, não presisavam de 
ir muito longe para encontrar ·exemplos de protestos seme-
lhantes, f eitos em occasiões similares, por paizes estrangei-
ros, perante chanceUarias de potencias soberanas. Aqd mes-
mo no Brasil, nos fastos ela nossa historia cliplomatica, 
acharia, como eu mesmo disse, qualquer elos autores da no-
ta um exemplo typico na representação de 1866, que a sabe-
.dorfa -poHtka e equ1animida.cle elo sandoso chauce1'1:e1· S1vra.i-
va. assignou em signa.l t1e protesto, penrn-te a Côrte elo Escu-
rial, contrn o bombardeio ela cidade de Valparaiso. 

Vê a Camara perfeitamente que não seda esse o pri. 
meiro exemplo . .. 

O ·s 'rL SIMÕES FILHO - I sso foi ha 60 annos, an-
tes ela Conferencia de Ha.ya. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... e, se m e houvessem per-
mittido proceder á ·1eitura. da nota, poderia a Caro-ara esta.be-

. lecer o confronto entre os termos dessa e os da que foi 
assignacla pelo chanceller brasileiro e, do parallelo se c1e-
prehenderia logo qne não ha inconveniencia nos termos, nem 
inurbanidade em a nota assignada pelas potencias acredita. 
da-s perante o Brasil. 

Chegaram a, perguntar-me, Sr. Presidente, se o m eu sen. 
timen.fo ele patriotismo, que esses n1:1merosos e ardorosos pa-
1trio.tas, e om cujo ai-voroço ,e açoclamento se perturba a sere-
nidade dos discursos ela opposição, foram até a negar ao re-
presentante elo Districto Federal - como se patriotismo fos-
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se _privilegio delles - chegaram ainda esses patriotas exal-
tados . . . 

O SR. SIMÕES FILHO - Felizes os patriotas qi:.,e teem 
essa paixão. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... a perguntar-me se a mi-
nha temper.a de patriota e os meus sentimentos superiores 
de brasileiro poderiam coadunar-se com as expr essões irri-
tantes e irritaveis -contidas em certa nota cliplomatica, de 
SS . EEx. perfeitamente desconhecida, até o momento em que 
tí. mesma me referi. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - O que a Cama-ra co-
nhece, o que foi publicado, e ella discr etamente pôde repro-
duzir, é que todas as nações estrangeiras recommendaram 
aos respectivos subcli:tos que não tomassem parte alguma no 
movimento revolucionario, sendo que a Allemanha mandava 
consklerar expulsos ela ,sua nacionalidade -os allemães que 
se envolvessem na revolta. Isso é o que a Camara conhece. 
Do mais a Camara não tem conhecimento. 

O SR. ALBERICO DE MORAE·S - A Allemanha é 
sempre correcta nas suas attitudes. 

O SR. SIMÕES FILHO - Não apoiado. 
O SR. ALBERICO DE MORA.ÉS - Sou germanophilo. 
O SR. SIMÕES FILHO - Dou pezames a V. Ex. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Esses meus. honrados con-

frades e patriotas que se exa-cerbaram ao ponto de descer á 
facecia sem espirito, á graça desenxabida, á chocarrice chilra, 
pergi:.'lltaram, para estarrecimento da Camara, se era licito 
ao representante carioca, em face de acontecimentos da er-
dem do de S. Paulo, collocar mal a nação perante o estran-
geir o. Por que? Tenho para mim que os valorosos patriotas 
se excederam no ardor de ,seu incontido patriotismo. 

O ·SR. SIMÕES FILHO - Acho até que· isso é uma 
homenagem ao seu caracter. A Camara attribr.e a V. Ex. 
sentimentos ,de patriotismo e V. Ex. se sente ironizado. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Devo dizer a V. Ex., Sr. 
Presidente, que é mistér definir be·m, antes de mais nada, 
qual seja o patriotismo que circula nas veias desses inflam-
mados patriotas. 

Será o inspirado na subalternização da vontade, elo 
pensamento e ·dfl. opinião publica aos decretos emanados ·elo 
Executivo, qne absorve todos os poderes e constrange a 
liberdade nac'ional .dentro do circulo de· ferro da espiona-
gem policial, da -censum da imprensa, da imppressão da 

'/ 
I 
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liberdade de voto, da libe·rdacle de reunião e da liberdade 
de associação? 

O SR. SIMÕES FILHO - Aliás, fazendo excepção pa-
ra V. Ex., que foi reconhecido. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não acred,ito que seja; mas 
pergunto-lhes ainda se, persuadido como estou de que a nos-
sa democracia vae baqueando dia a dia, em fa-ce cla,s amea-
ças terroristas do Governo e da impassibilidade notoria dos 
outros poderes da Republica, pergunto-lhes ,se me será li-
cito, se será licito á minha consciencia ficar tambem ex-
tatica e perplexa em sign·al de respeito ao grande Bonzo. 

1Sou brasileiro,, ,sim, sou brasileiro, ·como os que melhor o 
são . Não to~ero mesmo que se duvide do meu brasileirismo 
radicado; mais _brasileiro sou seg1;.Tamente do que muitos dos 
que aqui professam suas idéas patrioticas. De longe veem as 
g·erações b1·asileiras de meus venerandos ancestraes. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - ·V. Ex. é quasi mineiro. 
Seus antepassados ,são mineiros. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Remotas são as ra-izes que 
lleixaram no solo nacional os meus longínquos antepassados. 
Affirmo á Gamara que, feliz ou infelizmente (não o discuto 
agora) 1 ainda sou brasileiro e patriota como poucos. 

O SR. WENCESLAU ESCOBAR - Fiz essa justiça a 
V. Ex. 

O SR. SIMõE'S FILHO - Ningt;em fez a injustiça de 
suppôr o contrario. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Cheguei, porém, á triste co.11- _ 
tingencia de acreditar que i sso de patriotismo tem servido a 
muitos patriotas de fancaria e pacotilha para explorar, á 
sombra elas leis nacfon aes e elo liberalismo brasileiro, o era. 
rio publico, as propinas do E st á clo, os pi·azeres mundanos, 
os gozos materiaes e subalternos. 

O SR. SIMÕES FILHO - Então é porque V. Ex. acha 
rine. o liberalismo é excessivo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Patriota como esses eu 
não quero ser. E é para evitar que medre no solo nacional a 
planta cl::unninha r1o patriotismo ele opereta, esse sentimento 
l':lsteiro que se desenvolve insidiosamente e se infiltra até 
o cern e ele n ossa na-cionalidacle, cada vez mais corroendo, co-
mo guzano perficlo, ,as nossas faculdades ,de acção e conta. 
minando o brio nacional, que entendo qt.'e a Camara deve, 
neste momento doloroso e triste que a patria -atravessa, 
levantar bem alto seu brado de protesto contra os a.tteuta-
tlos ít Constituiç.ã o, contra os actos indignos. contra as ma-
ni festações de violação das lei.s e dos direitos elos homen.s ... 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA - Contra as manifes-
tações subvers-ivas. 

UM ·SR. DEPU'l'ADO - Ahi não vejo quem possa estar 
em desac-cõrdo . 

.O SR. AZEVEDO LIMA - ... contra as transgressões 
consuetudinarias do direito commum e da moral .superior ... 

O SR. SIMÕES FILHO - Por isso é que a Camara 
apparelhou o governo com os meios precisos afim de re'. 
primir a subvei·são da ordem. 

O SR. AZEVEDO LIMA - .. . contra a violação das 
verda-cleiras praticas republicanas e contra a viciação osten-
siva do regímen. Disseram á nação que ,sou baldo de senti. 
meu tos patrioticos ... 

O SR. SIMÕES FILHO - Ningr.em -affirmou isso. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... e que me fallecem t en-

clencias ao respeito e á observancia dos sep.timentos na. 
cionaes. 

Digam o que quizerem. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Nin-guem póde dizer 

isso ele V. Ex. 
O ·SR. AZEVEDO LIMA - Digam! A nação, mais tar-

de, julgar-nos-ha. Mas não me vedem, mesmo porque isso não 
passa-ria ele velleiclade vã e ele tenta-tiva inutil, não me 
vedem o direito ele exprimir, em face do paiz, o meu pensa-
mento livre. Não venham, á minha custa, dar prova de sen 
incondicionalismo partidario, com apartes impertinentes e 
tumultuarios, chefiados pelo Jeader da maioria. que devia 
ser a expressão da propria ordem, e é, não obstante, o priu. 
cipal factor de ,per turbação; não venha m até ao interior da 
Camara cercear, -com int romissão indebita, a palavra de um 
llos raros opposicionistas que ainda aqui operam. Basta ! 

O SR. ADOLPHO BERGAl\HNI - Aqui basta não se 
querer ser parte da chancella do Executivo para •se ,ser cha-
mado opposicionista. Acceito todos os julgamentos. 

Accl~ito essa condemnação .de -opposicionista. 
O Sit. SIMÕES FILHO - Ser opposicionista não é um a 

deshonra; é um ponto ele vista que devemos respeitar. Ago. 
ra, a pretexto de opposicionista, pretender um Deputado tra-
zar á Camara documento de estrangeiros, que susceptibilizam 
os brios · nacionaes, é cot.sa diversa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A occorrencia de hoj e na 
hora elo expediente é um simile desse attentado constante 
qne a Cama1"a vae homologando, praticado pela sua Mesn. 
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·qual. o de interdictar a publicação aos discursos aqui proferi- , 
dos por determinados Deputados. 

O SR. SIMõES FILHO - Em todos os parlamentos, 
o debate dos casos politicos a,ssume esse car-acter de tu-
multo. 

Quanto á publicação dos -discursos dos Deputados, es-
tor, de pleµo accôrdo com V. Ex. Acho que a Mesa exorbita. 
E, como penso, declaro i'sso a V. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Os amigos do Governo, que 
me apart-earam, esses amigos cujo proposito era impedir que 
pudesse cominentar uma nota assignada por potencias es-
trangeiras ... 

O SR. ·SIMõES FILHO - Temos o direito de impecli.r . 
O SR. AZEVEDO LIMA - VV. EEx. não teem o direi. 

to de impedir cousa alguma; esse direito cabe á Mesa (apar-
tes); coarctando-me a liberdade de bordar sobre ella as eon-
siderai;.ões que pretendia fazer, não conhecem a democracia, 
nem sabem pratical.a. 

UM SR. DEPUTADO - Dos parlamentos estrangeiro~ 
expulsam os Deputa-elos, até a pulso. 

O SR. AZEVEDO LIMA Essa energia e acti. 
v'iclade despendidas para dissimular os erros governamen. 
taes, essa affichage theatral ele patriotismo · para perturb!lr 
o proseguimento do m eu disci:.Tso, clev)am ser empregada,, 
em fim mais razoavel e mais ·digno. qnal fosse o ele eompel-
lir ·a Mesa da Gamara çlos Depntaclos a cumprir o seu dever, 
prescripto no Regimento, o qual cletel'mina que nenhum dis. 
curso proferido neste recinto pódc ser sonegfl.do ao conheci-
mento da Nação. Restabeleçam primeiro as normas republi-
canas e o regímen de ampla publicidade, se querem merecer 
o nome ,de patriotas.~ 

O SR. SIMÕES FILHO - Neste partieulm:, repito, es-
tou de pleno accôrdo com V. Ex. Acho q1,e a Mesa da Cfl.ma. 
ra exorbita. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Submettendo-se á 
censura dos agen tes ele policia, o qne é mais grave. E, pre. 
valecendo.me ela occasião, decla·ro á Gamara que de ora 
avante pedirei ,verificação ele -todas as votações, até que se-
jam salvaguardados os brios e a dignidade do Congresso. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não se limite o patriotismo 
hypertrophiado ela Gamara a dar viv·as ao Cattete. A maio-
ria, que depositou nas mãos da Mesa a missão ele fazer res-
peitar e cumprir o Regimento, concite-a antes a executar os 
deveres ele gnardn elas r,egalias e prerogativas parlamenta-
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1 res, protegendo, quando menos, a libei·dacle de l)ensamento, 
no seio da propria Gamara. 

Faça mais a maioria, se quizer claT á Nação . ~ma prova 
inequívoca -de patriotismo. Convide o Governo a não illudir o 
paiz ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... a não illudir o estrangei-

ro . . . 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... a não levar até a séde 

das metropoles da Europa communicados pouco ex·actos sobre 
as condições elo Brasil. 

O SR. SIMÕES FILHO - · Acho que um governo que 
convida uma missão estrangeira e lhe expõe todas as suas 
intimidades não precisa mentir. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O Governo fez an. 
nunciar q1~e nada havia em SeTgipe e, dias depois, commu-
nicou que · tinha sido restabelecida a ordem. 

UM SR. DEPUTADO - ·São as mentiras necessarias, 
são as mentiras convencionaes, das quaes o Governo tem o 
direito de usa·r, tratando.se de uma precaução. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - O orador aponte qual 
foi a mentira, qual foi o ponto mentiroso transmittido ás 
chancellarias estrangefra,s. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Quando foi dos communica-
clos, o Governo attribuiu, até, á política de S. Panlo a res. 
ponsabilidade -do motim. 

O SR. JO.AQpIM SALLES - O levante ele· S. Paulo 
foi policial, mas V. Ex. deve dizer em qr;e tempo , época e 
dia transmittiu o Governo mentiras ás chancellarias estran-

'g-eiras. . 
· O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Os communicados 

eram· redigidos ele maneira innocua e, invariavelmente, con-
cluíam que o moral ,das tropas era excellente .. . 

O ·SR. JOAQUIM DE SALLES - Vem V. Ex. fazer uma 
ironia á custo do brio nacional; isso é lamentavel. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Absolutamente. Os 
communicaclos eram innocuos, é o que digo; t a nto assim que 
se substituíram os seus Teclactores. 

O SR. AZEVEDO LIMÁ - Qr.ereria que os que fre-
q,rnntam o Cattete aconselhassem o Sr. Presidente ela Repu-
blica a que não autorizasse a .alteração ela verdade, como mt-
quelle communicado official ao governador do Estado de 
Matto Grosso, do dia 8 do mez ele julho, segundo o qual as 
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tropas legaes haviam tomado. de assalto os locaes em posse 
dos revoltosos, logo reduzidos á Tendição, em S. Paulo ,o que 
immediatamente motivou -da parte do governador um tele-
g-ramma em que felicitava, no dia 9, calorosamente, ao Sr. 
Presidente ela Republica pela victoria definitiva das forças 
lc.u:aes . ela ·qual teve conhecimento por intermedio .da Secre-
ta ia do Gabin ete ela Presidencia. · 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - As previsões podiam ser 
desmentidas pelos acontecimentos. Realmente, todos suppu-
nham que em quatro ou cinco dias a revolta estaria domi-
nada. 

O SR. A.ZEVEJDO LIMA - Se os senhores da maioria 
qnerem trazer-me a convicção de que o patriotismo ainda 
não os desamparon e a vontade de servir ao pa iz ·ainda não 
desertoi:1 -delles, (levem. para justificação de sua solidarieda-
cl e, pedir ao .Governo que não suffoqne mais a opinião publi-
ca, na imprensa da Capital Federal , onde ha qu:asi dois me-
zes os jornaes não podem dizer o que pensam, nem o povo 
~aber o aue se pa ssa ... 

O SR. SIMÕES FILHO - Se estamos em estado de 
sitio .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... onde se ameaça a cada 
nm dos representantes do jornalismo com a pena immediata 
c1 e prisão , se forem , não pnblicados, na integra, os discursos 
rlos Deputados que não agradam ao Governo - isso seria 
demais -, mas, apenas, feitas referen.cias á materia de que 
t ratam. 

Se os pafriotas ele verdade, que aqui pullulam, desejam 
dar, á evidencia, a demonstração do seu patriotismo, appro. 
ximem-se ·do Governo da Republica e .. peçam-lhe que livre das 
masmorras da Casa de Correcção os cidadãos pelo menos 
t ão patriotas quan to elles. os jornalistas que não entraram 
no conflicto militar , os ·paes de familia, homens operosos e 
honestos, que estão soffrendo, pela simples denuncia dos 
esbirros do Goverll·O, casti_gos que não merecem ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Por faltas que não 
praticaram. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . e expostos ás torturas de 
uma pena inconstitucional. qual seja a de continuarem vi-
ctimas do vexame de prisão em cubiculos da Correcção, n as 
enxovias destinada s a sentenciados por crimes communs, 
na 4.a e 10 .. a galerias. . 

O SR. JOAQUIM DE SALLES· - A capella da Casa de 
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Correcção nunca :foi Jogar •destinado a réos de crime com-
mnm. 

O SR ·STMô"J'l ~ 1í'TLHO - R ' Jog-ar de penitenéia .. . 
O SR. ALBEUIC'O DE MORAES - A capefü1. é o logn r 

on de se n rcndem :1;; íl7.P S e o pensamento vôa . .. 
O SR. .TO A()TTDí D E SALLES - Sim. onde vôam as 

n7.a-s e o pens11 ni-0 n to fica 1weso ... 
O SR. AZJDVE'.DO LTMA - Se os senhores da maioria 

ll1(l qui7.er em tra¼cr a certe7.a r1o seu patriotismo. rle qn:e te-
nho o rlireito rlP snsr,eitn 1:. se lll l ' riui zerem dar a demonstra. 
r::í o pnlpavPl el e mie yfür, 1. 111 f'om n opinH'ío pnbli cn. e de qu e 
0s ti't o sen ·corn,;í'ín h nt,~nclo. nni sono. com o sentimento na-
('ional , elevem nr1l ir rl eF<rlr• :i :í. no Governo que não prosiga 
no re;rirn en r1,, rerrorismo n rreidm enta do e syi;;tematizaclo , 
,,ob o g-nnntr 110 onn l r:C'JUP ,, f'ic1firle rl e S. Pnulo ... 

O SR. ADOT,FFIO RT'IR GAMINI - E n Capital da R e-
publi ca. 

O SR. A½liJVRDO LIMA - .. . r1 evPm exhortar. amig·os 
rine são do GoYerno. r·om n autoridade qr.e possuem, por esta-
rem semprP aqui obecli ent.cs li. sua vontade. devem exbortar 
n,: r en i-esen!-au tcs elo por1rr nnblico ::i QHP intimem os com-
mnudantes rln s tropa s de ·S. P a ulo a qne evitem a todo n 
tn1nse n nra ticn. do reg- im Pn mnrcial. for cejando por qne os 
Rolcla dos impeçam quP RP execnte . nos Jog-raclonros de S . 
Pn nlo, sob os olhos rla nopnlnc;ão ntnrrlida. 6 espingardea-
rn ento coirntante, o (l.es rP.speito :1. familin. paulista. o saqn e 
e o r oubo. ele f]_n e nos n ão falta m t estemunho s ... 

O SR. - .TOAQUIM DE SALLES - Porque o orador não 
pedP ao Governo que r e~t nb Pleçn I sidoro e Pnulo de Olivei,:;1 
em S. Paulo. 11ne talY P¼ fncnm a f eli cidade daquella terra? ... 

O SR. A½EVJCDO LTMA - Cumpra o Governo o se11 
drver. p er eg-uinclo nR r Pvoltosos. mas não transija com as 
IC'is rhl mornl. 

O SR. SIMõF;S FU,HO - Se esses crimes fo1·am pra-
ticados . no 111:·e n :ío acrPrli.to. existem as pe1rnliclades no nos-
RO Cocl'igo. O qur ncho dema.sindo é V. Ex. ·responsabilizar o 
Gover no por elles. O nobre D eputado está repetindo aqui n 
historia da inYn s1i<;> germanic.a na Belgica e no norte da 
Franc;a. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Perg-nn te o aparten.nte á po-
pula ção de S. Pnnlo qnem commetten taes crimes. 

O ·SR. SIMõEJS FILHO -- fato é uma monstn1osirla1fo. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Qnando obtiver a certez~ 

elas sinceras disposições dn maiori a da Cama-ra, quando ·a vir 
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empregancl.o em fins uteis e ·patrioticos essa agitação esteril 
!J. ne a faz a tropel ar meus disct.Tsos ... 

·O SR. SIMõES FILHO - V. Ex. não se livra desse atro. 
pelamento, porque é um direito que exercemos. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . quando reconhecer que 
a sua energia, a sua -solidariedade, a sua dedicação, vão ser 
empregadas na guarda das .propriedades dos .nacionaes e es. 
trangeiros, na salvação .da vida -dos brasileiros imbelles e pa. 
cificos , na garrrntia da ordem, no restabelecimento das li-
berdades politicas e civis conculcadas pelo punho ferreo elo 
Governo, nesse dia então, Sr. Presidente, acreditarei que a 
maio-ria desta Casa seja capaz de se tornar tão patriota 
quanto ew'. Por emquanto, não. 

Era o que , tinha a dizer. 
IX 

Reforma regimental 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

(SESSÃO DE 25 DE AGOSTO) 
Por occ,vsião ela discussão do projecto no. 1, não me 

faltou o ensejo de fundamentar o meu ponto de vista con. 
t.rado ao dispositivo em virtude do qual nenhuma emenda 
ao projecto de revisão constitucional será recebida pela 
Mesa sem que esteja assignwda pela quarta parte dos mem-
bi-os de que -se -compõe a Cainara. Torno a declarar que consi. 
clero esse dispositivo attentatorio dos direitos do legislador e 
sem nenhr.m fund·amento no art. 90 do estatuto constitucional. 

Voto contra o projecto de resolução que estabelece as 
normas dentro elas quaes -se debaterá a proxima -reforma da 
Constituição, porque entendo que consagra, definitivamen. 
te, para mai-Oi- adulteração do regímen, a renuncia elas 
prerogativas individuaes dos membros deste ramo do poder 
legislativo. . 

Na pratica, os abuso-s republicanos foram rapidmnente 
reduzindo a ind~pendencia e soberania ,dos poderes consti-
tucionaes. até subalternizal-os ao Execi.:.tivo, que mal dis. 
frrrça, sob a mera apparencia de regimen representat-ivo, a 
realida de elo poder pessoa l e incontrastavel. Todos os go. 
vernos mais ou menos absolutos e liberticiclas, .aos quaes se 
convencionou qualificar de republicanos, teem feito syst~ma. 
ticos esforços para açambarcar as mais legitimas attribui. 
ções do poder legislativo. 
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Desvirtuados o espírito e a letra tla carta constitncional, 
que assegura a representação das maiorias, suppressas as 
01:ganizações partidarias, que davam ao extincto regirnen, ao 
menos, o aspecto de governo dernocratico , in,stitr.:id·a a praxe 
das representações unanimes e est·abelecido o criterio iIJOliti-
co do reconhecimento .de poderes, claro é que não seria dif-
ficil a os orgãos do Executivo absorv~r, corno absorveram, o 
ma'is consideravel quinhão de poderio e autoridade. Bem 
sei que não a diantará á liberdade legif°era1:ia que o regimento 
ela Carnara permitta aos deputados, corno a todos os senho-
res- ,senadores vae permittir o do Senado, que respondam, 
individualmente, pelas emendas que lhes aprouver apresen-
tar á pToposta ·ele revisão constitucional. 

E ' certo que . não vingarão, ele qualqi::er modo, .em ple-
na1io, attenta a prestigiosa jerarchia elo Executivo, senão 
as ideias que receberem a chancella ela ,suprema autoridade. 

])' sempre triste, porém, assistir á crescente deprecia-
ção elo poder legislativo, que se despoja, assim, éxpontanea-
mente, do direito ·de concorrer, na pessoa ele cada um dos 
seus membros, para a elaboração ela refoi-ma constitucional. 
que é urna elas mais importantes e transcendentes tarefas a 
que se pode propôr. · ' 

Demais a obstinação com que a Gamara se rncusoi:: a 
ceder á aspiração dos ·que pugnaram pelo direito de contri- · 
buir com seu subsidio pe-ssoal pa·ra a obTa revisionaria, quer 
suscitando debates, quer ,suggerindo a lvitres, faz nascer a 
rnspeita de que algo temeroso ir·á si.lrgir. 

Ex digito, ... 

X 

Suspensão do "Correio da Ma~.hã" 
('SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO) 

O Sr. Aze,vedo Lima - Sr. Pres1clente, se não estives-
semos atravessa-ndo uma época em qr~e a vontade do Governo 
é l ei, o arbítrio é o i. poder, ct direito urna chimera, a 
autoridade a vingança, ce:rto não vi-ria á tribuna para lavrar 
o meu protesto contra o attentado que acaba de ser perpe-
trado pelo Poder Publico contra um elos mai-s importantes 
orgãos de publicidade desta rnetropole. 

Como, porém, não desejo fazer mais do que lavrar o 
meu protesto, ·nã.o chegando mesmo a invo,car o prestigio 
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e a dignidade da autoriclacle para que se· corrija o a ttentaclo, 
venho declarar á Camara, para que conste elos seus Annaes, 
qt:e, neste anno da graça ele 1924, á sombra ele um estado 
ele sitio de que o Governo vae, violentamente, abusando, mas 
sem pretexto razoavel e sem fundamento procedente, a 
Policia do Districto Federal, á ordem do Governo, mandou, 
ex abrupto e insidiosamente, proceder á clausura .das portas 
do prestigioso orgão, elo quotidiano 1nclependente e livre que é 
o Correfo da Manhã. ' 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Uma violencia inno-
minavel. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não fosse ainda, Sr. Pre-
sidente, a sympathia, o respeito, a quasi religiosa considera. 
ção que me inspiram os cl'ireitos .d.a imprensa, e eu não viria 
á tribuna pleitear pelos interesses e pela liberdade de um 
jornal onde o meu nome, muitas vezes, foi :injustamente atas-
salhado nos dias ominosos em que, com a maimia elos polí-
ticos da União, pugnava p!3la candidatura do actual Presi-
dente ·da Republica. 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO - Dias ominosos? V. Ex. 
pertencia a essa phalange? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Para prova ela minha in-
suspeição, como signal certo ele que me não movem paixões, 
é que me considero com o clireito e a autoridade para decla-
rar á Camara qur, esse acto, ha pouco realizado em nome do 
Governo, attenta contra os principios consagrados ele liber-
rlade de imprensa e viola, impedindo ,a circulação elo grande 
orgão, o direito ele ·propriedade e de publicidade, sem o qual, 
para as nações, nada valem as liberdades publicas. 

O SR.. HENRIQUE DOD'SWORTH - E' i:.:ma medida 
inexplicavel, com o estado ele sitio e a censura. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E.sse orgão, por maior que 
fossem, em outros 'tempos, á licença -ele sua linguagem é a 
virulencia de suas phrases, desde que- se implantou o regímen 
nefasto ele snspensão elas garantias constitucionaes ... 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Suspensão, não; 
suppressão. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... observou ,religiosa e de-
votadamente todas ·as injuncções ela censi:.•ra policial. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Com a censura, não 
pôde haver transgressão, e, portanto, não ha ·motivo para se 
fechar o jornal. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Nem uma só vez, em ne-
nhuma ·ele suas edições, o orgão tradicional elas liberdades ci-
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vis e políticas de nossa terra, o Correio d-a Manhã, deixou de 
cumprir estrictamente as exigencias do censor policial, que 
procede a rigorosa devassa e investigação nos seus edito-
ri-aes. 

Havia, no en tanto, da parte das auto1·idad,es officiaes, 
o firme proposito de embaraçar a impressão e circulação des-
se jornal. 

A principio, a medida ·adoptacla consistiu em 'ir -detendo, 
snccessivamente, pouco a pouco, cada , ,!ID dos representan. 
tes ele sua redacção; depois, para requintftr na enormidade 
do attentaclo, , apresentou-se ·ao escriptorio desse pugnacissi-
mo jornal um representant_e da .a utoridade publica policial. 
levando-lhe, já feito e re'd'igido , um artigo encomiastico de 
mais de duas columnas, que devia ser composto por esse 
jornal como obra ele sua reclacção. 

Attfmte bem a Camara na gravidade desta revelação, 
qE·e é a expresã.o ela verdade e pela qual respondo. 

Nesta terra, em que uma lei barbara e execra.nela já 
i::npprimiu o direito ele liberdade para os jornaes, o poder pu-
blico, ·apoiado no sitio, ainda entende que é licito impôr-lhes 
a adopção elo pensamento official; ele modo que não se lhes 
cei1suram , apenas, as publicações, mas se lhes determina 
ainda que publiquem o qi:.e bem apraz ás autoridades . elo Go-
-verno ! .Já não pôde a impr ensa, .clesgraçaclamente, exprimir 
o que pensa; mas exige.se-llw. tambem, qne aclopte como 
s<?n o pensamento allwio, 

O SR. ADOLPHO P.ERGAMTNI - E' a situação em que 
se encontram os jornaeR. 

. 0 SR. AZEVEDO LIMA - O Correi·o da Manhã, briosa 
e dignamente, recusou-se a acquiescer a es ta injuncção, que 
era nma vergonha. Soffreu n. pr-isã.o iniqr,a de seus redacto-
tes, mas não tolerou o ultraj e. O Governo contemporizou, 
até ha poucos dias, para , na m esma clüta em que mandava 
publicar, nos demais org-ãos d,a Republica, e aiuclrt no orgão 
off.icial, aquella nota inepta e enfeliz, com que justificava 
rt moclificação do iti-nerario do Príncipe 'italiano, intimar o 
Correio da Manhã a qu e acceitasse como sua, nas suas co-
lr-mnfts, a proclamação inconveniente, desavisada, inhabil e 
lnopportuna, com que procurava explicar as " ,clémarches" 
cliplomatic.as, em virtude c1,as quaes deixava de aportar ao 
Rio de Janeiro o Principe herdeiro ela Casa de Savoia. 

O ·SR. A•LVARO ROCHA - Porque inopportuna ? 
O SR. AZEVEDO LIMA - O Correio da M-anhã pro-

pt:nha-se a aspear a nota official, incl-icanclo aos seus leito-
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res que a publicava por ordem de Governo; mas o repre-
sentante das altas autoridades policiaes queria mais: qu:eria 
que elle avoc&sse -a si a responsabilida-de e a redacção da-
quella nota, fazendo-a sua, inculcando-a como publicação de 
sua lavra_ 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Já não se impede 
apenas o direifo de pens•ar, mas impõe-se ao jornalista pen-
se pela cabeça do Governo, ou appareça aQ publico como 
pensando por tal cabeça. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O jornal, ainda desta vez, 
não 1:1nnuiu de tudo á iutimação official, e parece que, at-
tenta a sua resistencia, é que inopidamente o Governo de-
liberoi;.• mandar interromper a ·publicação do grande orgão. 

E' absoutamente inexplicavel esse procedimento, que 
não honra o liberalismo republicano, nem abona a superiori. 
d.ade mental dos homens que respondem pelos destinos da 
Republica. Estou certo de qLrn inutil será exorar a toleran. 
ria, a moderação . e a clemencia de um Governo que julga 
eer possivel, como 1:Linda ha pouco se disse, o restabelecimen. 
tn da ordem dentro da desordem. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sim, porque, fóra da 
lP-l, só ha a desordem. 

O S•R. A'ZEN:EDO LIM'A - Estou cer-to de que parece-
rá inconv·eniente e perigoso, trnlv1ez, ·á estaibiliérade 'do Go-
verno, pedir-1he que reconsidere seu acto, esforçando-se 
por que se reimplantem a tranquillidade e a paz dentro d-a 
lei, que o Governo transgride. Mas, permitta-Se-µie, ao me-
nos, que resalve a minha propria responsabilida-de de 1·epre-
sentante ·do povo, a ponto de vir dizer que este crime é um 
dos maiores que tem praticado, obnubilado pel.a tentação di-
ctatorial, o Governo que nos infelicita. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI _: Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Se, além de supportarmos 

as vexações, as inj1nria s, a opp-ressão e o opprobio, hoU1vesse-
mos de applaudir, fren eticamente, com a nossa devoção parti-
daria, os attentados á liberdade; se, além d·e assistirmos, co-
mo, espectadores, a scenas quotidianas de arrocho e de co-
ac-ção, houvessemos ele quima~· o fo1·c·enso e· a myrrha da li-
sonja no thuribnlo do incondicionalismo politico, sem um 
pro.testo, sem uma reclamação, sem um grito de alvoroço, 
nós, Sr. P.residente, brasileiros do seculo da Liga das Nações, 
1r.tamos equiparar-nos áquelles contemporaneos ele Tacito 
qne, no dizer expressivo do grande historiador, estavam abai-
xo ela propria escravidão. 
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XI 

Acerca da situação politica do Rio Grande· do Sul 

(SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima - Apôs -0 discurso que pron1~nc1e1 
acerca das medidas municipaes com caracter de emerg€ncia, 
cla-s quaes ha pouco tratou o meu honrado companheiro de 
bancada, Sr. Cesario de Mello, · entendeu de escrever.me uma 
carta o negociante interessado na vell'da da carne, o que 
celebrou com o Sr. Prefeito -do Districto Federal o contracto 
que descarnei, afim de ·rebater as asserções do meu ultimo 
discurso, confessando antes de mais nada qi;:e o não havia 
lido. Assim, limitou-se a tomar conhecimento do resumo dos 
jornaes, para affirmar - e este foi o unico ponto em que 
o concessionario tocou - que -abate com reducçã-0 de impos-
tos municia•es, não cem rezes, como ·havia em cliito, mas· ape-
nas cincoenta . 

Evidentemente, a questão elo numero -não alt€ra o re. 
sulta•clo, senão para, guardadas as proporções, respeitados os 
termos da comparação que estabeleci, chegar a determinar 
que o concessionario recebe os favores publicos não sobre 
cem, mas simplesmente sobre cincoenta cabeças de gado. 

Como, entretanto, sabia eu que o contractante, pelo me. 
nos no perioclo de dez dias, comprehendidos entre 110, e 20 do 
mez passado, havia, exactamente, abatido, cada dia, o numero 
de cem rezes, pensei que fosse regular essa elevada matan-
ça e sobre o total calculei .o favor do desconto 1de impostos. 

Verifiquei lj,gora, segundo leitura a que procedi, no con. 
tracto publicado, € conforme informações ministracla-s pelo 
proprio interessado, qu·e, airida que ha ja sido copiosa a ma-
tança, foi somente sobre o numero de cincoenta rezes que 
gozou da reducção fiscal. Em compensação, realizei uma 
nova descoberta. E' que o Sr. Cassiano, o contractante, üba-
t eu illegalmente mais cincoenta Tezes, mediante concessão 
ex tra-coutractual e graciosa do -clirector do Matadouro, visto 
que ·esse s_enhor não está habilitado a abater, sem licença 
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commercial de marchante, ,senão as 50 rezes -de que cogita o 
contracto. Sabe-se que as excedentes deste numero elle as 
ven-de aos retalhistas. Como não contribuiu para os cofres 
municipaes com a impo-rtancia conespon-dente á licença com-
mer.cial de marc·hante, licito lhe é apenas vender a carne 
abatida nos açougues construidos pela Prefeitura e a elle ce-
didos exclusivamente pa-ra esse fim. 

O que apurei ainda é que, das cincoenta rezes que o Sr. 
Cassiano é obriga•do a abater diariamente, nem a m;eta,cle 
talvez tenha sido entregue a, consumo nos' açougues de emer· 
gene.ia; -de modo que o esclarecimento, que o concessionario 
quiz produzir em seu favor, mais -0 com,promette, porque 
continúa o mesmo, comparada a venda ele cinc·oenta rezes, 
fe ita· por elle, com a ele outras tantas realizada por qualquer 
retalhis ta, a gozar de considera-veis proventos, e infringe as 
p-ostm;as municipaes, pois traz ca rne ao mercado; como mar-
chante, sem ter obtido para esse fim autorização especial. 

Ha, entretanto, cousa mais importante para a qual que-
ro c,hamar, 110 momento, a -esclarecida :attenção do honesto 
aclmini-stra·clo-r que gere os neg-ocios munkipaes: é que no 
mesmo mez em que se lavrava na Prefeitura o contracto para 
f.ornecimento, á população do Districto Federa,!, de carne a 
preços m-oclicos, ,regi.strava-se, 1m Junta Commercial desta 
cidade, ci contracto ·de uma firma commercial qi:Je ia gyrar sob 
a ra-z·ão &e Santos & Barbosa, Limitada, -co:m -séde á avenida 
Rio Branco n . 133 e o capital de 150 contos. · 

Os socios desta firma são respectivamente, os Srs. Cas-
siano Caxias dos Santos, o mesmo felizardo concessionario 
ela venda da-s carnes de emergencia, e o Sr. Paulo Barbosa 
Vaz, que, segundo me Informam, é filho apenas ad·olescente 
elo Sr. coronel Libanio da Rocha Vaz .. . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Director do Mata-
douro. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . .. director do Ma.tadouro e 
figura -ele ,graves res,poneabHida des em materia de aba,ste·ci-
mento de carne á cidade. 

O SR. ADOLPHO BERG.A.MINI - .A.hi está a hones-
tiuade administrativa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' a inda conveniente obser-
var que -o socio Paulo Barboza Vaz, se f.orem verda,deira-s as 
informações que me ministraram e que cumpre apurar, re-
side no ·domicilio paterno, é ,solteiro e fillJ.o-f.amilia. Nessas 
condições, a ser certo o que dizem, associancl·o-se aos inte-
resses de uma firma -commercial que pretende explorar _o ne-
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gocio de couros, o qual se acha intimam'i)nte ligado á ma,tan-
ça de gado em .Santa Cruz, .estaria depondo contra a compos. 
tura -da .administração municipal e compromettendo conside-
ravermente a probi-dade e o bom · nome d-o seu pae ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quiçá o p.ae é que 
estaria compromettei;ido o •bom :\lüme do filho: 

O SR. AZEVEDO . LIMA - . . em v.irtude de cuja inter-
venção foi conseguida na Municipalidade a 1avratura desse 
escandaloso contTacto. Faria votos para que não fosse, pOTém, 
procedente a noticia a que me refiro e ,de cuja aut-henti-ci-
dade pos~uo provas verclad-eiramente fidedignas. 

O SR. OESARiü DID MELLO - A administração muni-
cipal só tev·e o proposito honesto ele impedir que a carne su-
·bisse de preço. 

O SR. ADOLPIHO BERGAMINI - V. Ex. pode dizer 
como está constituída a pacvimentação elo inferno ? 

O SR. CESARIO DE MELLO - E' uma pergunta fóra 
de proposito. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não desconheç@ que os in-
tuitos do ,Sr. Prefeito, dictados por sua consciencia de recto 
e probo administrador (apoiados), o ac.onselhavam a consul-
ta.r os interesses da po,pulação; mas, apôs o- que a,ca,bo de 
expôr á Cama,ra, conveniente é que •se realize severa devas,sa 
no contra,cto recentemente feito sob os aus,picios do directo-r 
do matadouro, a quem está co·nfiada a ·direcção de uma re. 
cem-,creada repartição da Prefeitura . .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E que foi creada 
para isso mesmo. 

O SR. AZIDVEDO LIMA - ... na alçada da qual incide 
a ,superintendenc-ia elo .serviço de alimentação nesta Capital. 

O SR. OESARIO DE MELLO - V. Ex'. não deve oc -
cu1tar ,os proposito,s 'honestos da a,dministração. 

O SR. ADOLPHO •BERGAMINI - Da a-dministração, 
não 1ha ·duvida a-rguma; ma'S es-ses opportunistas, esses ca-
vadores a·proveitam-se dos bons propositos da administração, 
para, mareando a reputação do,s administradores, encherem 
as algibeiras. 

O ·SR AZEVEDO LIMA - Aqui está o "Monit;;" Mer-
cantil" , orgão de publicida:de para a,s classes ,commerciaes, 
no qmil figura o registro da firma a que acabo de me. re. 
ferir. 

Devo dizer ainda a V. Ex., Senhor Presidente, que, no 
discurso que pronunciei sobre a materia, verberei com bas. 
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tante vehemencia os abu110s elo11 reta~histas e as explorações 
do11 negociantes ele qualquer genero ... 

O SR. OESARIO DE MELLO - Como cohibir esses 
abus'os? V. Ex. não a'Ponta os meios. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... que estão tripudiando so-
bre a mieeria do povo carioca, paTa mais aggravar a afflic. 
GãO elas dasses pobres e meno,s favoredda-s da <Cidade ,em 
que nasci. E', portanto, absolutamente escusado :fazer crer 
que seja ca,paz de ·assomar á tribuna para defender os inte-
resses inconfes-sav,eis -da e-lasse de in-termediarios, que, por 
principio e doutrinn, hei.ele permanentemente c,ombater. 

O que entendo, afin-al, Sr. Presidente , é que o Prefeito 
do Districto Federa'1, se -quer de facto cons11ltar ,os interesses 
da ,e.ida de, e servir ás necess idades do povo, preci,sa pôr á 
margem as insinuações s1.rn,peita-s de certos funccionarios e, 
se não -lhe é possivel, dentro do regimen e elas instituições, 
compellir os ·negociantes a restringirem a exorbitancia · dos 
seus preços, se não lhe é Hcito- forçar a ba,ixa das merca-
dorias ... 

O SR. CESARIO DE MELLO - Foi este o propo.sito 
da medida; não foi outro. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . e adoptar providencias 
que tendam á coerção dos abusos , outro recurso não resta á 
administração -senão av-oca'r a si a pro,pria Prefeitura, nesta 
hora de ,crise e ele in-ena-rra,vel angustia, o ,commercio da 
carne para vendel-a pelo preço da a,cquisição nas feiras do 
Bras,il. E ' isso o que recommenda a ,sa'1vação publica,. 

O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Perfeitamente; 
é a solução real, a supprnssão do intermediario. 

O SR. CESARIO DE MELLO - Mas ·ahi haverá gran. 
des sacrificios do era,rio publico. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não ·ha ,sacrifi.cio elo erario 
munic.ipal, não ha des,j:)eza :por mais onerosa que se no-s afi-
gure, não ha interesses ele intermediarios ou de quem quer 
que seja, ante os quaes possa a administração vacillar, elesele 
que collime o patriotico objectivo ele atteneler ao bem publico. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - O mal do Brasil é o 
paTasitismo. 

O SR. GILBERTO AMADO - O nobre deputado per-
mitte um aparte, um pouco fóra do a.ss-umpto? O nosso il-
lustre collega fallou em pressão elo· intermeeliario; mas o in-
terme<!_iario entre nôs é tão importante que .o ill11stre re-
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presentante do Amazonas, ainda ha pouco, do mesmo modo 
que to cla :1 gent.e o faz, referiu- se á As,sociação Commer-
cial come se foss e uma entidade extraor-dinaria. (Ha outros 
apartes). 

O SR. AZEVED O LIMA - Não h averi a meclida m ais 
judiciosa e op1)ol'tuna elo que a -da municipalidade, no pre-
sente, r eproduzir o acto acertacli-ssimo do sa ucloso prefeito 
Barata Ribeiro. emprebendendo a venda ela carne por conta 
propria . 

O SR'. CESARIO DE MELLO - A Prefeitura foi então 
m uitissimo sacrificada. 

O SR AZEVEDO LIMA - Não importa! Sac;rifique-se, 
de n ovo, a titulo provisorio ... 

O SR. OESAR!IO DE MELLO - A providencia não re-
media v,, cousa alguma; esteja V. Ex. convencid-o. 

O S.R. AZEVEDO LIMA - Onere o Sr. Prefeito os co-
fres municipaes, não hesite em sangrar o thesouro d,a Pre-
feitmà, mas evite a todo transe, com a •hombridade que 
ninguem ainda averba ele suspeição, com caracter integro 
e inclefes.s'<'l attenção, (apoiados, muito bem) a explor ação 
ignominio,sa, indecorosa, repulsiva que se está fazendo com a 
autoria e cumplicidade ele poten tados conhecidos. 

O SR. NIOANOR NASCIMENTO - Devo declara r que 
não conheço a intervenção de ninguem, m as quanto a o pon-
to ele vista cloutrinario e,stou de pleno accôrdo com V. Ex. 

O SR. CESARIO DE MELLO - O que se pret endeu foi 
que a merca-cloria nã o subisse de preço. 

O SR. AUGUSTO LIMA - E o a;i-reço ela carne baixou? 
O SR. OESARIO DE MELLO - Ao menos tem sido 

man tido . 
O SR NICANÔR NASCIMENTO - Não baixou, e a que 

se ven de no s açong·ues muntcipaes é de qualida de inferior. 
O SR. AZIDVEDO LIMA - E o concessionar io lucra 

_ mais do que qua1quer negociante, j á de si mesmo explorador . 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E o filho elo Sr. Li-

banio mais do que qualquer outro. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Sr. Presidente, está assim 

en,cerr:Hlo o thema elos açougues de emergencia; colloquei a 
questão den tro do meu •pon to ele vista dogma-tico· e doutri-
naria. 

Vou agora passar, se me permittem, a out-i'o ponto. 
Communico a V. Ex. que recebi ele um dos meus ami-

gos sul -riogra ndenses, militante ·nas hostes de opposição ao 
dict,aelor s ituacionista, a honrosa incumbencia de levar ao 
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conhecimento do paiz que esse d.ictador, Sr. Borges de Me-
deiros ... 

O SR. GETULIO VARGAS - Dictador, não apoiado. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . esse verdadei.ro cacique 

estadoal, que se vem perpetuando através de cinco lustros . . . 
O SR. G.EYI'ULIO VARGAS - Através da opinião rio-

g11andense, que ·O reelegeu. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . do regímen republica -

no, continna, abordoaclo 1mm telegramma illegal e inexplica-
vel, que l1he expediu o actual Mini,stro ,dos Negocios das Re-
lações Exteriores e ex-Ministro interino ela pasta da Jus-
tiça, a exercer contra •seus aclversarios e {lesaffectos, de longa 
data toda,s ,as medidas ele ·co·acção cond,emnavel, de oppressão 
e ele vingança. 

O SR. GETULIO VARGAS --'- Os representantes ·da 
maioi·ia, nesta Casa, não pr,otes taram. 

O SR. ARITHUR CAETANO Já protestamos vehe-
mentemente. 

O SR. GETULIO VARGAS Em vez ele mandarem 
pro,cura,dores officiosos, devem os . opprimidos vir protestar 
pessoalmente. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Espero, Sr. Presidente, que, 
com .patriotismo, os representantes da bancada riogranelense, 
os federa'1istas da nünoria, opportunamente, animados ela 
vehemencia e do ardor que os caracterizam, não percam o en-
sejo de {lescarnar as v1olencias e os ac>tos de coacção inacre-
ditavel aos quaes o clictador su~-riograndense vae sujeitando, 
estribado em telegramma illegal, os adversarios e desaffec tos 
políticos. Mas, porque não pertença eu a essa val-o·rosa mino-
ria do Es tado sul-riograndense, porque nã<' tenha a fortuna 
de representar uma fracção da população dos 1pampas, não 
se m,e ha de negar o direito de vir á tribuna, nesta como · 
em quaesquer outras emergen'Cias, para defender os direitos 
rla população opprimida pelo mandonismo, pelo ca,ciquismo, 
pela ,prepotenc1a d·OS regulos. estadoaes. 

O SR. ADÓLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. é Deputado 

(la Nação. 
O SR SIMÕES FILHO - E' ,certo; muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Não represento, c,omü acaba 

de dizer o meri collega ,ele bancada, apena,s urna fracção re-
duzida da populaçã,o carioca. Aqui , nesta tribuna, para a qual 
me r emetteram os meus correligionarios, hei-de ex·primir o 
sentimento nadona,l , hei-de forcejar por ser fiel interprete da 
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vonta-de e d,e sentir da população brasileira, hei-·de de pro-
curar, como mie fôT possivel, dentro dos meus ,pToprios re-
cursos, fazendo o que em mim couber ... 

O SR. SIMÕES FILHO - E' um beHo !programma. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . .. ;servir á_ opinião nacio-

nal, erguendo, n·esta hora de oppl'lessões e de angustia, a 
minha voz em defe.sa dos humild-es, pará bradar bem alto, 
quando ninguem mais brade, que alguem, dentr,o do governo 
republicano, a'1to responsavel pelos destino.s d,o II)aiz, se pre-
valece das m;edidas de excepção para promover a reducção ou 
a suspensão das ,gaTantias constitucionaes, para cevar a sua 
v,olupia sadi-ca nos odio,s ·das antigas luctas eleitoraes, nas 
ma·1da·des, nas perversidades e na corrupção, á custa da op-
pos.ição o,p,primida e ca·stigada -com ,t-O,da a força do seu poder 
illimitado, no mo·mento em que ao povo não resta nem mes-
mo a tribuna da imprensa, ou o grito na praça publica para 
reclamar dos homens, a quem estão entregues as rédeas do 
governo brasileiro, um pouco mais· de clemenqia, de toleran-
cia e de commiseração. 

Quem ignora, Sr . . Presidente, que no Estado do Rio 
Grande do .Sul, os jornaes ·da ocpposição gemem e protestam · 
contra as operações continuas, contra as emigrações - é 
lá esse o nome que se ·dá ás de;p·ortações - contra os homi-
cídios e -0s as-saltos aos lares das familias opposicionistas ? 

O SR GETULIO VARGAS - P,o,sso ga·rantir a V. Ex. 
que isso é invencionice. 

O SR. AZEVE<DO LIMA - Aqui estão dois exemplare,s 
do ,conceituado orgão de ,publicidade do Rio Grande do .Sul, 
que a solicitude -de um amigo me enviou, afim; de que com 
eliles pudesse illustrar e fundamentar as asserções do meu 
discurso. 

Um ·dos mais conspicuos lidadores pefa.s liberdade.. ci-
vica,s e -pol-iticas no Rio Grande do Sul, o Sr. General Himo-
rio Lemes ... 

O SR!. GETULIO VARGAS - Foi preso ? 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . • em telegram)llla data-

do de 29, assim se exprimia: 

"Prooidente da Repub.Uca - Rio - Avisada de 
que havia ordem de pri-são contra mim, emigrei no 
momento em: que era procurado. · 

O llio Grande, sa-crificad,o. pela politica de per-
.segu.ição a·dopta-da pelo situadonismo, atravessa a sua 
hora mais amarga. · 
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01! opposicioni!!ta~ l!ão diariamente Mp1tnc1tdo1, 
a.ssa11sinados -ou presos, sem causa justificada. 

O Dr. Borges de Medeiros a-poiou o Governo ·de 
V. Ex., contando poder impunemente ma-ssacrar a 
op.posiçã,o rio-grandense. 

Para i-sso estâ reno·vando o proce11so de campa-
nha contra V. Ex., equivalente ás carta11 flllsas, in-
venta.ndo <revoluções co.nfra o Governo da Republica, 
até aqui nunca por nó.s cogitad.a-s. 

Affirmo a V. Ex. que tenlho sido o smitenta,culo 
ela ordem rio-grandense, contendo os amigos indigna-
dos deante das perseguições praticadas. 

O Sr. Borges de Medeiros, entretanto, envi-cla es-
fo-rços no sentido de atirar a opposição ! luta a rma-
da, em verda:deira situação de desespero . 

.Ainda agora acaba de ser preso o meu grande 
arn,igo Gaudendo Conceição, eleitor ·de V. Ex. e nobre 
luta•dor político, orgulho da op.posição !Da zona fron-
teiriça: 

E' impossível tolerar a continuação de tanto11 s.t-
tentados contra os noss-os direito.s constitucionaes. 

Esperando que V. Ex. ponha termo a tal 11itua -
ção, fico a,guardando solução do vos.so honrado Go-
verno. Saudações cordeaes." 

No mesmo exemplar do jorna1, cujos termos acabo de ler, 
o Correio do Sul, de Bagé, lê--s·e em outra local o seguinte : 

"Prisões de oppo.si-cionistas - Segundo fomos 
informados, acaba de ser presÓ na cidade de São Ga-
briel, por -ordem! do chefe de P,olicia do Estado, o nos-
·So valoroso correligionario e talentoso confrade Sr. 
Annibal Barros Cassa!, que exerceu o car,go de secre-
tario da Divisão Libertadora d'Oeste, no ultimo nio-
viment-o revolucionario gaúcho. 

O destemido ·prócer libertador, victima que é do 
•odio do- dictatorialismo, foi remettido hontem para 
Porto Alegre. 

Passou pres-o hontem pela estação de Ca-cequy , 
com destino á capital do -Esta,do, o nosso abne·gado 
·correligionario ,Sr. Gaudencio Nunes Conceição, l[)re-
sidente da Alliança Libertadora de Quarahy. 

A pr-isão -desse prestigioso chefe opposidonista. 
conforme noticiou ·O nosso serTiÇO· tel€graphieo, foi 
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effectuada b,a dias em Qu,arahy, por· or.clem do chefe 
de Policia do Estad,o. 

Foram presos ha dias, em A1egrete, e remetti-
dos para Porto A;legre, os nossos devotados ,correügio-
narios Srs. capitão João· Lu:pi Duarte e tenente João 
de Deus Peres, ex-revolucionarias gauehos. 

Ignora-se a causa dessas prisões , mas é evi<den-
te que se trata de uma mesquinha perseguição do si~ 
tuacionismo rio-grandense." ' 

O SR ARTHUR CAETANO - Simple,sment e monstruo-
so o que se está pa;:;sando em nosso Esta,do. 

ü SR. AZEVEDO LIMA - Ainda, Sr. Pres-i,dente, do 
mesmo jornal de 28 do mez passado, cornsta um telegramma 
expedido ao . Deputado Madel Junior. nosso mustre compa-
'l!heiro e representante do Estado do Rio Grande do Sul, pe-
~o ex-chefe ·de força·s no exercito libertador, Sr. General Leo-

. nel Rocha, ·Concebido. nos seguintes termos: 
"·Cruz Alta - D~puta:do Maciel Junior e dema,is 

membros bancada libertadora - Gamara · Deputados 
- Rio: 

Levo conhecimento VV. EEx. factos tristíssimos 
continuam Sarandy, onde pessoalmente os verifiquei, 
a:companhado sub-c·hefe de Policia Dr. MLguel .Schmi-
,lewsky. Oen,tenare,s flamiilias laboriosas de;spojadas 
suas ca,sas, estas em sua maioria queimadas e seus 
bens confiscados. Em um;a extensão do2Je leguas ou-
ve-se clamor geral infelizes atirados miseria, crea·n-
ças morrendo de fome, tem havido muitos assassina-
tos, espancament,os e roubos. Imploramo,':! justiça. 
Saudações - Leonel Rocha". 

O SR. GETULIO VARGAS - Monstruoso foi o que e1le 
praticou durante a revolução. 

O SR. ARTHUR CAETANO - Traga V. Ex. a1s provas. 
Trata-,se de um homem i-natacaveI. 

O SR. GETULIO VARGAS - Sou ,ca,páz de trazel-as. 
O SR. AZEVIDDO LIMA - O mesmo extrenuo paladino 

d1ts liberdades ,poHtica,s - do, Rio Grande do Sul, no ultimo 
mõvim!'lnto revoJucionario do Estaüo, assim .se f!lanifesta : 

"Cruz Alta - General Andrade Neves - Porto 
.A:legre. 

Acompanhei sub-·chefe de Policia ao "Sarandy ", 
verificando mais trLste quadro·, casa,s queim~das,' es-
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pancamentos, ass.a-ssina1tos, miseria, fome, cre11nç11s 
despojadas suas casas, mo-rrendo de fome, outra.~ con- ' 
<luzidas ,com varic_ella, morrendo caminho. Neste mu-
nicípio Palmeira continúam assa·ssinato1S meus compa- . 
nheiros, send·o toma,das 1iuas cousas. ,Sub-chefe Poli-
cia foi desautora·do em Sarandy. Appello V. Ex. en-
tender-se Sr. Presidente Estado, pedindo justiça. E' 
ultimo telegramma que envio; já estou cançado im-
·plorar justiça, sou (Pobre, ,sem ddnheiro, não · posso 
mais passar telegrammas. Saudações. - Leone-1 R:o= 
oh-a." 

Vê V. Ex., Sr. ' Presidente, que é tetrico o quadro que 
esses telegrammas nos esboçam;. 

O SR. ARTHUR CAETANO - E verdadeiro. 
O SR. AZEVEDO LIMA - No Rio Grande -do Sul, apoia-

do em delegação inconstitucional que o Ministro Felh: Pa-
checo lhe outorgou, sob o pretexto de reprimir o supposto 
movimento revolucionaria, que se diz estar prestes a exip,lo-
dir de momento a m:omento, o Gov-erno vae pratk.andó con-
tra seus inimigos e adversarias políticos, -contra os tra1dic:io-
naes soldad·os das fileiras federalistas, attenta-dos ínnomina-
veis, que f11i1Sam até pelo as,sassinio e pelo saque. 

O SR. ARTHUR CAETANO - M•uito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - A todos os appello.s e a to-

das as invocações dos illustres · proceres da ultima campa-
nha libertado-ra sul-riograndense tem: sido . desattento o Go-
verno •do Elstado, a -elles não responde o Governo da União. 

Mas, ha mais. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' a isso que . iie 

chama "mRnter a ordem aciima da lei". 
O SR. AZEVE[)0 LIMA - Além dessas explo,sões de 

oclio pequenino ·e rasteiro, que .se vão reproduzindo, par,a, 
deshonra da Republica, nas planicies do Rio Grande, na pro-
pria capital, nos Estados ·de São Paulo e Amazonas, em ou-
tm,s regiões das unidades federativas, o Governo Central es-
tá exercendo todo o poder de suas vio1encias e trascendendo 
os limites ,compabiveis com a dignida,de ·do regímen. 

O SR AD0LPH0 BERGAMINI -:- Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Aqui, na heroi-cá metropo•le 

do Rio de Janeiro, cuja população, bTiosa e sobranceira, não 
se deix,a atemorisar com as ameaças -do Governo, aqui :i:.o 
Rio de Jan.eiro, onde nada a-deanta o ivs-salto ao lar indefeso ... 

O SR. AD0LBH0 BERGAMJNI - Ao contrario. 
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O Slt . .A.Zl'l!V1'1DO LI,MA - .. . onde não corre de me-
d" a popufação, que ee vê ltmeaça,da de ir dormir longas 
noites de abandono, esquecida nas masmorras da Casa de 
Correcção, repetem-se nas ruas ,dos bairros pobres ·scenas 
culminantes de vandalismo po.Ji.cial. 

A' noite, os ,galfarros da policiili assaltam, como, ha 
dfas, -o fizeram na rua dos Oajueiros, os domicilios de pobre.s 
e honestos proletari-os, para arrancar do seio das suas fami-
lias, ,pela calada <la escuridão, os seus chefes, que os es-
birros poli-ciaes ,d-enunciaram ás autoridades publicas como 
compromettidos em pretensos movimentos sediciosos. 

No Am:azo,na,s, como acabou, ha pouco, de vagamente 
ex.plicâr um representante do Estado, o nobre collega Sr . 
.A'l:cides Bahia, sem ehegar ás conclusões que o seu regio-
nalismo lhe impunha, no Amazonas, iU.egal e violentamente, 
o Governo permitte que se deporuha o Governador, não trata 
de prestigi"àr com suas forças militares, com sua autoridade 
material e moral os .substitutos ,legaes do Governa.éto-r, im-
planta, sem ex,plic•ações ao Poder Legislativo, sem · satisfa-
ção á Nação, sem resguarda·r as suas prop1•ias responsabili-
dades, o regímen dictatorial d·o· militarismo, sob a chefia e 
a- égide do general Menna Barreto. 

O SRi. ADOLPHO BERGAMINI - E' um caso de in-
tervenção· muito curioso. 

O SR AZEVEDO LIMA - Por toda -parte se desmanda 
o. Governo e golpeia-se, fundo, o regímen constitucional; por 
to.da parte, a todo· momento, os direitos da população, a in-
violabiUda·de do lar, as garantias e a .segurança da ordem, 
no seio das proprias fami1ias, são violados pela,s autoridades 
do Go·verno. · 

Em que regímen, em que épocá vivemos nós? Em que 
meio, em que ambiente res-piramos, Srs. repr.esentantee da 
Nação? T-er-nos-;hia sido dictado que supporvassemos com 
paciencia mussulmana e com· benedicti:na inclifferença esse 
desfiar de misaria·s publicas, de atte1Utadns quotidianos, cúm 
que se vão des-honrando as tradiições republicanas? 
. O SR. NÍCANOR NASCIMENTO - V. Ex. está fazen-
do uma -grand-e injuria a Mossul; elle nã·o -teve paciencia al-
i.uma, rebellou-se e poz o sultanato wbaixo ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - Recebi, mercê italvez da ob-
ilequiosidade de um, zeloso communista, uma carta em que 
elle -denuncia que, ha dois mezes, curtem .os , effeito,s das 
vin,gança.s ·e das perseguições polidaes, .nos humiidos c,a1'abou-
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ços destiná.dos a réos :de crimes c,ommuns, varios proletarios 
inoffenei_vos, que cultuam e prégam idéas avançadas. 

Esse missivista ,anonym10 •C'heg,a a considerar como um 
crime cOIIltra as minhas ,doutrinas não vir -eu todos o-s ,dias 
.- já não, diz elle, .solicitar ao Governo a gr-aça de pleitear a 
soltrura ,dessas innlocentes •creat-ures, mas cast1gar acremen-
te, com o ferro em braza -da minha censura, esses atten-tado,s 
que se praticam contra inoffeinsivos o,pemrios. 

Aproveito, Sr. Presidien.te, a l()pportunida,de para lem~ 
brar da tribuna, ao meu gentil missivista - desde que outro 
ve!hiculo não tenho para fazer que cheguem até elle as mi-
nhas impressões - .que, antes de mais nada, filão sou, como 
julga, Deputad,o .communista, m!as, ·simplesmente, bur:guez, 
como todos os outros. Represento, na Gamara, um nucleo con-
sideravel de elementos el-eitoraes que nãlo se inspiram em 
sentimentos vas-ado-s nas novas doutrinas. 

Reconheço que o heroico esforçiO dos 1reform!adores rus-
sos, cujo ,dogmatismo conquristou as minhas :pr'ofun·das sym-
pathia-s, é :di!g,no de despertar a attenção e o estud,o dos !ho-
mens publicos hodiernos. Mas não pertenço ao (Partido com-
munista, nem nelle milito. Não sei, até, se um dia ao mes-
mo pertenc:erei. Não ten-ho, ;portanto, o ,dever de observar 
reli-giosamente a .t-actica pairlamootar clommu-nista, á qll'al 
os novos marxistas dão a imp·ortancia de verdadeiro evan-
gelho. 

Mas, no uso do direito parlamentar que a Constituição 
me ,confere, estou prompto a ,ser ;paladino d-os int-eresse-s de 
tod·os ,quanl1os forem victimas :dos assaltos da di-ctadurà. 
A.ceei-tarei, ,pois, ,com prazer a-s informações qu:e m-e Ill'inistra-
rem os meus eo.ncid-adãos soffredores, na d.efesa dos quaes 
não me atem1orisarão as :ameaça·s do ,poder e o terror das 
autoridades. 

Effectivamente, antes de chegar á detenção de ope-
rarios sem culpabilidade, o corpo de v~gilantes poM.ciaes, se 
não fosse incapaz e inepto, apuraria definitivamente se está 
na tacti-ca do programma -commm;1ista a adopção de medidas 
de força e de violencia, de med1das de a-cção dil:ecta e indi-
vidual, de propagan-da pelo facto, que o communismo repell:e 
e condemna como inconvenientes á victoria -do regimen . 

.Q SR. AUGUSTO DE LIMA - Acredito como V. Ex. 
O SR. AZEVEDO LIMA - P-osso ·affirmar, -sr. Presi-

dente, que não exi,ste a coparticipação die elementos ,c'ommu-
nistas. 

O SR. NIC.ANOR N.\\.SCIMENTO - Nisto V. JlJx. tem 
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razão, hom-ens de idéas nã o podem acompanhar ·simples ma-
shor-queiro-s. 

O SR. AUGUSTO DE LIM,A - Apoia do. 
O SR. NIOANOR UASCIMENTO - Não teem razã-o 

para faz-el -o, prinC'Í:palmente, quando· os poderes publi-
cas estão estudan,d1o -o melhor meio de l'hes diminud~· as dif-
ricul-dades .de vida. 

O SR. ADOLPII·IO BERGAMINI - R:azão, aliáe, teriam, 
porque ainda agora c~Ilitenas e centen-ms -de uperarios -do 
Correio da Manhã ficaram 1sem trabalho, pela sus•pensão des-
sa fülha. 

O SR. AZillVEDO LIMA - •Tod-os os cidadãos que es-
tão soffrendo as •amargurae da violencia merecem que eu, 
que rec·ebi a •honra de represental-os nesta Camara, não sii-
lencie, neste instante, mormen te quando appello me é dirigi-
do pelas s uas familias, para que solte ao menos um grito de 
vibrante protesto, já que não chegam os écos de minhas mo-
destas -solicitações até os ouvidos da presidencia da Re-
publica . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA E OUTROS - Não aporado. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - O Sir. P residente da 

Republica tem providenciado sempre que tem sabido de 
qua-Jquer injustiça. Appello para. o testémunho· :do •n,obr·e col-
lega Sr. Adolpho Bergamoini, que poderá dizer se o Sr. Presi-
dente da. Republica provid():nciou ou não, ,para que fosse postá 
em liberdade o .Sr. Oclin Fabregas de Gôes. 

O SR. ADOLPHO "BERJGAMINI - Depois de onze dias 
na Casa ela Det enção, ,sem motivo algum, soffreu :arbitrarie-
dade ele ta'l ordem que o 1proc urador da Republica, quando o 
foi interrogar, ficou 1sem .s·aber sobre que o haveria de in-
quirir ! 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - O facto é que, ve-
rifica da. a injustiça , foi posto em liberdade. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Nada havda contra o 
Sr. Odin e a ,sua prisão ee verifi;cou por causa ele um aparte 
que dei ao discurso do Sr. Nicanor Nascimento. Odin, meu 
amilgo, m_eu irmão desde os ,prim\eil'•os dias d·e minha eristen-
cia, foi victima da prepotencia ,do major -Carlos Rei-s, que é 
a alma negra d a a-dmim<istração da l)Olicd.a. 

O SRJ. NICANOR NASCIMEN'I'O - Sempre que tem 
sido solicitada, a intervençã<o do Sr. Presidente da Republica 
não ·se tem feito esperar. 

O SR. AZEVEDO ,LIMA - Não é tão grave e melindiro-
so o momento, Sr. Presi-d_ente, para que o Presidente da Re-
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publica vá a pouco· e pouco, lenta e quotidiianamente, reco-
lhendo ás prisões tran,sbordantes a população da minha terra. 
E á força de tanto pren,der, a 1pocler desse cl·esmecliclo e inex-
plicavel prurismo de energia, graças ·a essa ancia ele pren-
der, o Presidente da Republica acabou por prender-se a si 
mesmo. (Não apoiados; protestos). 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Ninguem, mais in-
temerato do -que o Sr. Bern·arcles. 

O SR. SIMÕES FILHO - Os seus acto-s o demonstram. 
O SR NICANÓR NASCIMENTO - Nã•o teve um mo-

vimento éhe r ecúo., nem (lle vaciHação. 
O SR. AZEVEDO LIMA ·_ Ain-cla agora deixa ele rece-

ber o Príncipe herdeiro da Italia. Porque? 
O Presidente, ele seu n,at-ura-1 tímido e recolhido· ... 
-O SR. NICANOR NASCIMENTO - I sto, sim, é um 

feitio . 
O SR. AZlDVEDO LIMA - ... não está ,satisfeito com 

os odios a que já attencleu, desde que a ·fortuna o fez ascen-
der á curul presidencial. 

O SR. NICA.l~OR NASCIMENTO - A fo1.·tuna, não 
apoiado; ,seus meritos, sua energia. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E a sua ,gra-n,de resis-
ten-cia •a todas as insi1dias, entre a:s quaes -a ·elas ca r tas fal-
sas . 

O SR. AZEVEDO LIMA - A nenhum s6 ·dos seus an.U-
gos adversarios politicos que não quizeram acceitar a ·des-
honra da capitulação, a nenhum s6 de seus clesaffectos pri-
mitivos S. Ex. perdoou. 

Da situação elo Estado do Rio, situação florescente que 
empolgou o poder e alli dominava desde cinco lustros, nem 
um só ,doa sobrevjventes escll(])ou. O Governo I·egitimamente 
eleito foi a•peiaclo para q_ue -subisse um predilecto do Cattete: 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não apoiado. E' um 
caso já r esolvido pela -Camara e pelo Congresso._ 

O SR. ADOLP>HO BERGAMINI - O Cor11gr-esso apoia 
tudo que o Governo quer. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Nenhum dos opposicionis-
tas que ainda tiveram a velleiclaele ele crêr que seria r espeita-
do ·O direito ela representação, de conformidade com o espiri-
to e a lettra constitucionaes, nenhum logrot:.' ingresso :a.a 
bancada flumin en-se, fosse embora elemento elos mais pres-
tigiosos . 

. Na Ba'bia, foi o -que se viu. 
O SR. SIMõES FILHO - Que foi que V. Ex. viu? 

.. 
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O -SR. AZEVEDO LIMA - Com.o, nã,o haw•a elemento 
da antiga opposição, a não ser nas fracas e divididas ·hostes 
do Sr. Aurelino Leal, que pudesse açambarcar o poder, S. 
Ex. innovou, creou, improvisou forças eleitoraes no ,seutido-
cle -esmagar, de pu~vorizar ,e 1·eduzir a nada o antigo. pr·e-s-
tig:i.o e o autoritard.o poder do Sr. Seabra. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Tão prestigioso qu~ 
pefüu a intervenção para se manter no po-der. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Houve intervenção 
tllegal, inconstitucional. ·· 

O SRI. NIOANOR NASCIMENTO - A intervenção foi 
constitucional. Sou inim1go do Sr. Epit•acio Pessoa, mas faço 
justiça a . S. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA - No, IDstado ·do Rio, Grande 
do Sul, onde S. Ex. fomentou a rebellião armada (não apoia-
dos), onde, como Presidente, rec·onheceu os dilre,ito,s. dos bel-
ligerantes,, por signal, ,que para lá mandou o Sr. Min,istro da 
Guerra, como intermediario e padficador ... 

O •SR. NICANOR NAS-CIMENTO - ·Provou a sua jus-
tiça, reconheceu a força -dos ·elementos, 11'espeitando seus di-
reitos. Deu-1hes a quald'Cl·ade ·de belligerantes. 

O SR. NABUCO DE GOUVÊA - Não apoiado. Ninguem 
reconheceu a qualidade dos betli-gerantes. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Se foram assigna-
dos contracto•s ? · 

O SR. AZEVEDO LIMA - No R1io -Grande do, -Sul, ,ar-
mado de 1ponto em branco, -o -despotismo ,do Sr. Presidente d·a 
Republica teve de ,esbarraJr deante da habilida de insidiosa do-
Sr. Borges de Medeiro-s, regulo acostumado a manobras tor-
tuosas, Governador manlhoso que a longa experiencia do 
Gove:i;no en,sinou a vencer os adversarios . E' que o Pa·,esiden-
te do Estado, para domji.nar, agachou- se aos .pés do, Presi-clen-
te da Republica, curvou-se ao poderio d-o Chefe d-o Estado, 
entregou-se de co.r·po e a lma á subservien.ciia ao Governo Fe-
deral. E agora que se -sente definitivamente á dextra do 
Presidente da Republica, com a tradici·onal habilidade que o 
caracteriza, com aqueHas geitosas 1perfidias que hão de re-
commen-dal-o á •posteridade, vae real!i•zando contra -os seus 
adver-sarios politi-cos de todos os tempos, contra ·os -tradi-
cionaes representantes da politica de idéàs e de principios, a 
obra de vio'1encias e mandonismo. 

No Ama-zonas, ainda hoj e, para desaloj ar do poder, defi-
nitivamente, o ultimo dos Governadores que discordaram, na 
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hora •difficil, de sua candidatura, pre,parou, ordenou, m·diu a 
intervenção indebita e inconstitucional. 

O SR. DORVAL PORTO - Não a poiado·, ,quanto ã !in-
tervenção do Sr. Presidente -da Republica, porque S. Ex. sõ 
po·deria -ser fávoravel ao Sr. Turiano Meira, que sempre foi 
partidario -dos can-didatos da convenção nacional. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Todos brigam no Es-. 
ta-do, mas não querem perder as · graças do Governo central. 
E' ,curiosa a moralidade ... 

O .SR. AZEVEDO LIMA - Por toda parte, em todos 
os quadrantes ·da Republica , 1por todos os recantos deste im-
men,so paiz, a,s praticas machiavelicas, que não teem a a'lti-
tude nem a sabedoria politica -das -do autor do li principe, 
vão demolindo os seus antigos inimigos, para que se creem 
nucleos novos de politica .sHuacioni·sta . Na ·pro·pria ·Ca,pital 
Federal, ,onde a independencia e a altivez do eleitorado não 
se deixam submetter ao apparato -das forças militares e poli-
ci-aes ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Nunca ihouve dessas 

intervenções . 
O SR. ADOLP.HO BERGAMINI - A 17 -de fevereiro, 

houve, no Meyer. 
O SR NICANOR NASCIMENTO - Foi apenas um epi-

sodio eleitoral. 
O SR. AZEVEDO LIMA - .. . onde os eleitores, apezar 

de toda a atmosphera ·de terror ·pani-co, que desaconselhava 
o comparecimento ás urnas, collocaram o direito de delibe-
rar Hvremente acima da -coacção -official, tentou-,se compe'l-
lir o funccionalismo a v·otar ,de confo.rmida·de com a vontade 
do Governo. Consumou-se mesmo o esbulho de candidatos, 
com ·o confisco -dos di,plomas de um Seruador e um Deputad·o, 
ambos legitimamente eleitos. 

Em toda a parte, em todos os Estados, em ,todas as 
unidades <la Federação, onde a volitica local nã·o prestigiava 
o nome do Presidente da Repub'lica, viu-se, apôs o inicio de 
clom,'i.nio ·do Governo·, es-sa transmutação de magica, essa 
modificação assombrosa das representações estadoaes, a 
derrubada em massa, para revelar á Nação que o .regimen de-
mocratico, que o regimen presidencial é um perenne atten-
tado á liberdade publica, uma violação con,stante das suas 
liberdade, uma transgressão permanente cuntra os seus di-
reitos. Não era assim nos tão blasphemados tempos da mo-
narchia ... 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO - Gomo não era ? 
Havia Camara& unanimes. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... · qu,ando estava a baquear 
o thr·ono imperial, precisamente nas vesperas do advento 
repubUcano. O Presidente do Gabinete de 7 de julho, o sau-
doso Viscornde de Ouro Preto, que já previa, com a sua pe-
·11ehan te visão âe estadista, nos ultimas dias do Imperio, 
que a Republica galopava a passos ac·celerados, declarava, ao 
lançar o manifesto d.o seu partido e ao as,se,ntar as base,s do 
seu programma de Governo, que uma das precipuas ,preoccu-
pações ,do gabinete seria combater as ,idéas republicana,s, 
não com a violencia, não com a compressão, não' com a coa-
cção, nem c·om o arrocho , nem com as armas, nem com o en-
carceramiento, mas com indulgencia, ·Com pacd.encia, com 
benevolerncia. 

O SR. ADOLPHO BE RGAMINI - Não sõ por princi-
pio de humanidade, mas, até, com objectivos politicos. 

O SR\ AZEVEDO 1LIMA - O brilhante discur,so do es-
tadista do extincto regimen serd.a uma lição para esses di-
ctado,res de quadriennio, se ainda pudessem acreditar nas 
lições do passa·do. 

O SR. NIOANORl NASCIMENTO - Parece que o re-
sultado não confirmou muito a doutrina, porque a Republica 
vciu logo . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Essas Méa-s 11beraes, que ho-
je aconselh;am ao Governo que não perfilhe, 'mas que ha ceJ:-
ca de 40 an;nos ,constituíam um doa ,crédos ·do evangelho 
monarchico ... 

O SR. NICA:NOR NASCIMENTO - 'Tudo era Ii:tteratu-
ra, como agora ta.mbem é litteratura a '1iberdade eleitoral. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... lha mais de um ,seculo, 
ao fundarem.-se a,s liberd:rtfés publica,s na Sul America, á 
qual quebrava a,s gargalheiras ·da escravidão o grarnde general 
dos exercitos libertadores, o maior dos estadistas sul-amerka-
nos, Bolivar, in.screvia-a,s como maxima rp.rincipal em seu 

·tes ta m ento ·político, segundo a qual •aos governos r,epublica-
nos incumbe o dever primord'ial dentre todos os outros deve-
res de conservar intangível faculdade ele clemencia, de gra-
ça e ele benevolencia, - clemencia, graça e benevolencia sem 
as qc,aes a vingança cresce· progressivamente, sem as quaes 
os governos ineptos e incapazes hão ele baquear mais cedo ou 
m ais tarde, á acção elo cama rtello ela liberdade publica,, que 
pócle · ser golpeada, mas nunca ·succumbirá deante da prepo-
tencia elos governos ·desabusados. 

/ 
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XII 

As prisões politicas e o Sr. Macedo Soares 

(SESS-~O DE 11 DE SETEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima - (para explicação pessoal) -
Vou cumprir, Sr. Presidente, o penoso dever . de proceder 
á leitura de um documento verdadeiramente historico, que 
vem confirmar, ponto por ponto, as -graves affirmações que 
tenho expendido da tribuna, relativ·amente ás brutalida-
des, ás grosserias e ·ás insidias para ~om certos homens pu-
bHcos do paiz, que se não conforinam com o estado de ver-
dadeira subversão da Ôrdem legal, promovido e entretido pe-
las ,proprias autori-cla_des officiaes. 

Esse documento consiste em uma carta brilhantemente 
redi-gida por um ex-representante do Estacl:o do. Rio nesta Ca-
sa, eminente jornali&ta e illustre polHico, que abrilhantou os 
debates da Camara dos Srs. Deputados com a eloquencia 
peregrina da sua palavra e a altivez e sobranceria de seu 
illibado caracte:r. Quero referir-me ao Sr. Macedo Soares, 
agora purgando ou a·té pouca,s horas purgaud·o, no,s cala-
bouç_os da Casa de Correcção, o innominavel crime de não 
bater palmas aos attentados praticados por esse governo que 
nã·o me afadigo em censurar. 

São os seguintes os termos ela epistola que o jornalista 
houve por bem dirigir ao ,egregio Ministro do Snpremo Tri-
bunal, Sr. Guimarães Natal, para, em caracter c·onfidencial, 
explicar-lh·e a procedencia ·das razões com que o tenente 
Eduardo Gomes, brioso militar, tambem preso, se ·dirigiu 
áquella casa ela alta magistratura brasileira , afim ele solici-
tar o habeas-corpus, que, infelizmente, lhe foi denegado, 
(Lê): 

"Rio, 28-8-1924. - Illmo. e Exmo. Sr. Dr. Gui-
marães Natal - Fui informado de que cabe a V. Ex. 
relatar um pedido de habeas-co.rpus em favor do 
primeiro tenente do Exercito Eduardo Gomes, que 
se acha preso e incommunicavel no cubículo 1 ela 
10.a galeria desta Casa de Correcção da Cftpital Fe-
deral e mais que, para julgamento -dessa ordem, · o 
Tribunal, depois de reclamar esclarecimentos do juiz 
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ela 1.a, Vara, pediu informações aos Sn1. Minil!ltros da 
Justiça e da Guerra e ao Chefe de Policia sobre a 
situação do paciente no alluc1ic1o presidio. Ora, estan-
do eu preso ·na mesma Casa de Correcção desde o 
primeiro dia do estado de sitio vigente, julguei cum-
prir o meu dever de cidadão trazendo expontanea-
mente esclarecimentos á Justiça na occasião de deci-
dir o direito do bravo offic'ial, tanto para que se 
lhe dê a reparação, a que faz júz, como 'Para que se 
firme ainda uma vez a leal interpretação do texto 
constitucional, resgua rdanclo-·s e em uma época cala-
mitosa, eomo a que atravessamos, as derradeiras lam-
bujas das Hberdades publicas. 

Supponh-o que o ;primeiro tenente Eduardo Go-
mes tenha impetrado a ordem de habeas-corpus fir:. 
mado no n. 1, § 2.o, · do art.. 80 da Constituição Fe-
deral e nos regulamentos militares , que prohibem suá 
prisão em lagar reservado a réos de crimes communs 
e lhe assegiuam o direito de ser preso ou detido, 
quan-do a isso exposito, em virtude -de lei, em quartel, 
for taleza, navi-o ou estabelecimento militar. 

-O texto constitucional, e bem assim os dispositi-
vos regulamentares, são claro-s, expressos e não admit-
tem duvi-da. O Poder Executivo, duranat e o estad-o ele 
sitio restrin,gir-se-ha, nas medidas de repressão contra 
as pessoas, a impôr a detenção em lagar não destinado 
aos .réos de crimes communs ou o desterro para ou-
tros pontos -do territorio nacional. O 1.o tenente 
Eduardo Gomes está preso, ha varias semanas, no cu-
bículo numero 1 da 10.a galeria do presidio da Casa 
de Correcção. Foi seu antecessor irnmediato nesse cu-
biculo o Dr. José Carlos de Macedo Soares, presidente 
da Associação Commercial de São Paulo, que por sua 
vez sub.stituiira o presidi,ario n. 2171, -condemnado 
por crime de morte. E ssa 1·0.a galeria comprehen-cle 
25 cubículos d·o-s quaes 4 estão occupados por offi_ 
ciaes do Exercito e 21 por criminosos de direito com-
mum. Mas se esses officiaes da primeira linha -do 
Exercito estão presos na Casa de Correcção, nos 
cubículos reservados aos réos de crimes . communs, 
com elles vivendo em promiscuidade quotidiana, não 
estão, comtudo, sujeitos ao regímen relativamente be-
:aigllo que supportam esses desgraçados parlas da so-
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cieda-de. Emquanto -0s réos de crimes communs são 
ret,ivados das cellulas de 6 da m:anhã até 5 horas da 
tarde e nesse intervallo frequentam aulas e offici-
11as, recream-se nos pateos -da Calla, comem fôra do 
log11r em que dormem, recebem visitas, trat:am com 
seus :advogados, entreteem-se com 'juizes e promotores, 

emquanto os infelizes eo-ndemnados gosam desse mi-
nimo de regalias, que afinal lhes permitte a vida ve-
getativa na prisão, os officiaes do Exercito Nacio nal 
estão confinados dia e noite em cubiculos, nos quaeli 
dormem e ,comem, nos quaes se utilizam de cubas 
infames, sem hy,giene e sem decencia, · en-cerra-dos em 
uma incommunicabilidade rigorosa, abandonados ao 
capricho, á phantas-ia e ao arbítrio dos que mandam 
e desse modo dispõem da liberda de e da· vida -de seus 
concidadãos. Eis ahi, illustre juiz, :a famosa lega-
lidade para cuja mantença o paiz está d~ veias aber-
tas, esfaimado e tortura-do. 

Mas para edificação do Tribunal devo dncluir nes-
tas informações uma lista -dos pres-os da Correcção, 
porque todos estão nos casos do 1.o tenente Eduardo 
Gomes e teem todos direito á protecção do habeas-
corpus que o collendo Tribunal lhes poderá conceder 
ex-offici-o. Na 10.a galeria, cubículo 4, o Dr . Humber-
to Perreti, medico do 10.o r egimento de cavallaria -di-
vis iona1'ia; J-0rge Lobo Ma c•hado, 1.o tenente conta-
d.or, primeiros tenentes Pedro Martins da. Roch-a, Rio-
grandino Kruel e Cesar Bacchi de Araujo, todos desse 
regimento, respectivamente nos ,cubículos 4, 11 e 14, 
d:;t mesma galeria; general reformado Ximeno Ville-
roy, preso por um singular requinte, que V. Ex. apre-
c:iará, no moomo cubículo da 8.a galeria, occupa-d.o 
pelo Sr. Oldemar Lacerda e depois transfêrido pa ra o 
cubículo 23 da alludida 10.a galeria. E como esse 
velho official soffre de hernia, é obrigado a descer e 
subir 125 degráos de escada para receber a visita 
medica ou tomaa: banho, resguardando -com a mão 
sua enfermidade, para se f-0rrar ao risco mortal de 
um estrangulamento. 

Na 8.a galeria estão em cubículos separados os 
Sr s. Paula Lopes e o menor de 17 annos de edade, 
filho do coronel João Francisco, cujo crime elisa 
creança começou a puri:-a.-r no presidio da Ilha das 
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Cobra3,' onde foi sevi.c iaclo, e agorn curte em um 
cubiculo de&ta Ca.sa. Esse episodio é tão formidavel 
na sua ex traordinaria brutalidade, que não requer o 
menor commentario. 

Sempre dentro do recinto das muralhas da pri-
são, fechados a grade , na sala da Capella , cleant e do 
altar é das imagens sagradas, estão presos políticos, 
publicistas e jornalistas. Utilizam-se promi&cuamente 
das privadas dos condemnados que trabalha m na of-
ficina de encadernação attinente áquella sala, que 
tambem serve ordinariamente de escola para os pre-
sidiarios. Figuram actualmen te, na lis ta dos presos da 
Capella, os ,Sr.s. Edmundo Bittencourt. Mario Rodri-
gues e Heitor de Mello, director e redactores do Cor-
reio da Manhã; o Dr. Pereira Te-ixeira, ex-Deputado 
pela Bahia ; J osé Oiticica , prof essor e p ublicista; 
Paulo de Lacerda e Sylvio Rangel, advogados e pu-
blicistas; Corrêa de Araujo e Salles Duarte, jornalis-
tas; José de Souza Marques, professor. 

Basta a enumeração desses presos para se veri-
ficar que alguns delles são quasi desconhecidos no 
meio político. O Sr. Salles Duarte foi preso em Juiz 
de l!,õra, onde .não havia, nem parece que haja, estado 
de sitio, -e sómente para satisfazer os odios da po-
litica 'local. 

O professor Souza Marques é accusado de ter es-
cripto uma phrase allusiva aos acontecimentos de São 
Paulo e que lhe servia de thema para a dissertação 
grammatical em aula. Essa ridicula accusação já lhe 
rendeu 40 dias de prisão, dncommunicavel, dos quaes 
20 em cubiculo fechado rigorosamente. Esse pobre 
moço parece que está revivendo as terriveis aventu-
ras . dos "esquecidos" das prisões de Estado, no re-
gimen prepombalino , dos tempos coloniaes. Ao Sr. 
Oiticica o Governo prende incommunicavel e. cor·fa_ 
lhe os recursos com que alimentava a familia, sus-
pendendo-lhe i!legalmente os ven-cimentos de profes-
sor no Pedro II. 

Na sala chamada dos guard!J.S, prisão commum 
em uma aza elo proprio edi fí cio do presidio sempre , 
dentro do recinto das muralhas, em contacto directo 
com os presidiarios, á meia parede das officinas de 
sapatarâia ond-e trabalham os penitenciarios, estão 
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e·ncerrados os Srs. Benjamin . Motta, João Guedes Ta-
vares, Raul Cardoso Filho, Pompeu Realle, Sylvio 
Coelho, Rodrigo Colle, Oswaldo Sampaio, Amador da 
Cunha Bueno e Fausto Gay,a de Azevedo, promotor 
publico da comarca de Jahú, em S. Paulo. Todos 
esses presos vieram do Estado vizinho e todos pas-
saram por cubículos e soli tari as, antes de se r euni-
rem na prisão commum em que estão. Alguns delles, 
como· o ·Senador paulista Raul Cardoso de Mello, fo-
ram, de chegada, recolhidos á proprià solitaria da 
prisã·o, cellula cimentada, r eservada ao castigo dos 
penüenciarios que commettem faltas no presidio. 
E~sas solitari.as são conhecidas 'POr "novo raio" e a 
reclusão em uma dellas é motivo de horror para os 
proprios penitenciarios já amoldados aos soffrimeutos 

• da sua condição. Numa dessas solitarias está desde 
hontem, 27 ,do fluente, o Sr. Nilo Costa, jornalista e 
advogado em San tos, que curte no "novo raio" a 
v,ingança da politicagem da sua terra. 

Eu mesmo, Sr. Ministro, estou actualmente na 
lilala dos guardas. Mas não vos asseguro que ainda 
aqui esteja amanhã, porque cump_ro nesta casa um 
singular destino de judeu errante. · De chegada, fui 
preso no cubículo da enfermaria dos correcionaes; 
dahi me transferiram para o salão da Ca'Pella e de-
pois para o dos guardas. Adeante tornei ao cubículo 
n. 4, da enfermaria , e, dias depoie, I)ar a o salão dos 
guardas , de onde passei para o da Cap ella . Em seguida, 
continuei minha rota para a enfermaria, onde fiquei 
-no · cubículo n . 8. Hoje estou, 'POr certo pr_ovisoria-
mente, no salão dos guardas. Não me queixo dessa 
diversidade, que diverte a monotonia da prisão, ain-
da que a paisagem não varie nessas ,continuas digres-
sões. Mas confesso que, por um certo la<lo, não faço, 
sem algum perigo, esse papel de batata quente que 
o Governo não cessa de trocar de mão. Nos cubículos 
da enfermaria são naturalmente recolhidos os doen-
tes ela cai;a, ·e entre elles os attingidos por molestias 
incurav·eis e c,ontagiosas. ElJ. vizinhei resignadamente 
com um dysenterico e mais de lliil1 tuberculoso. A en-
fermidade não é, aliás, uma sinecura nesta Casa. O 
Sr. Maurkio de Lacerda, filho de um dos grandes 
juízes eles.se tribunal, moço• notavel e destacado na 
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sua geração, tanto pela sua formosa intelligencla, por 
sua extraordinaria bondade, pelo alto idealismo de 
sua inspiração na vida publica, como · pelo admiravel 
exemplo ·de sua honestidade, teve aqui, em um sab-
bado, um pequen,o derrame cerebral. Soffreu em um 
desconforto absoluto sete dias de abandono e quand<) 
na oitava seguinte viu o seu medico, que lhe fizera 
a piedade de o transferir preso para um hospital, ain-
1!a na Correcção, á vista da ambulancia, foi attin-
gido por segundo insulto, cujas desgraçadas conse-
quencias ainda ninguem pôde prever. 

Eie a.fui, Sr. Ministro, as informações que eu de-
sejava prestar · por vosso intermedio ao Tribunal. ' 

A causa que se discute é das que interessam á li-
berdade e fallam á consciencia nacional . 

Tenho de mim .para mim que ninguem me -:j ulga-
ria capaz de pegar na penna, expontaneamente, e da 
prisão onde estou, inerme e indefeso, mentindo, in-
duzir os juízes em erro mo julgamento de um feito 
dessa altíssima g,ravidade. 

Junto a esta carta uma lista ·dos presos políticos, 
inconstitucionalmente encarcerados em logar destina-
do a i-éos de crimes communs e mantidos em rigorosa 
incommunicabilidade. 

O Tribunal poderá, querendo V. Ex. pedil-a, con-
ceder ex-officio uma ordem de habeas-·corpus que po-
nha tei-mo a essa monstruosa violencia . 

. Se o fizer, terá cumprido o seu dever na larga 
escala que lhe compete, na es.phera do seu. poder cons-
titucional, assim como nõs cumprimos o •nosso pu-
gnando pelo direito que nós assiste, sejam quaes fo_ 
i-em os riscos e ,aborrecimentos que nos estejam reser-
vados pelo odio intolerante ,elos que governam. 

Creia V. Ex., senhor Minis tro, no respeito e admi-
ração do J.>atricio grato. - J. E. de Macedo Soares". 

A esta carta a,companhava a seguinte relação (lê): 
"Lista dos presos políticos na Casa de Correc-

,;;ão, em 22 de .Agosto de 1924: 

Edu'ardo Gomes; 
Dr. Humberto Perreti; 
.Jorge Lobo Machado; 
Pedro Martin$ Rocha; 
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Riograndi:no 1Cruel ; 
CeBar Bacchi -de A,raujo; 
Ximeno Villeroy ; 
Raul Paula Lopes; 
Julio Pereira, menor, 17 annos; 
Edmundo Bittencourt, jorn·alista; 
Mario Rodrigues, jornalista; -
Heitor de Mello, jornalista; 
Corrêa de Araujó, jornalista; 
Sallés Duarte, jornalista; 
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José Eduardo de Macedo 1S'Oares, jornali:.-ta; 
José Oiticica, professor; 
José de Souza Marques, professor; 
Sylvio Rangel, advogado; 
Paulo de Lacer da, advogado; 
J oaqui::n Pereira Teixeira, advogado; 
Benjamin F. Silveira da Motta, advogado; 
Amador da Cunha Bueno, advogado; 
Raul Cardoso de Mello Filho, estudante; 
João Guedes Tavares, estudante; 
Oswaldo Sampaio, pharmaceutico; 
Pompeu Realle, mechanico; 
Sylvio Coelho, agente commercial; 
Rodrigo Colle, .agente commercial; 
Fausto Gaya de Azevedo, promotor publico; 
Nilo Costa, advogado." 

Devo acrescentar algumas palavras ao que disse tão 
brilhantemente essa carta. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHÃES - V. Ex. recebeu 
essa e-arta pelo correio? 

O SR. AZEVEDO· LIMA - Peço a V. Ex. o direito de 
reservar ao meu conhecimento intimo e exclusivo o nome 
do cavalheiro que se dignou servir de vehiculo a essa car-
ta, mesmo porque a segurança de quem m'a fez chegar ás 
mãos correrá perigo, e grande perigo, se lhe denunciar o 
nome. 

Mas, Sr. Presidente, a meu ver, cousa mais grave ha 
elo que os supplicios dantescos, que a penna tersa e dextra 
do grande publicista, na carta que dirigiu ao Ministro, ex-
poz, com tamanha habilidade. Ha a insania elas. autoridades, 
que procuram reprimir o espantalho da revolução, com me-
didas que exc.edem tudo que a imaginação possa conceber. 
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Não se limitaram a confundir com crrmmosos d1:t mais baixa 
rfllé, com transgressores da moral commum, com sentencia-
dos por crimes barbaras, os suppostos crtminosos políticos, 
reclnsos por medo ou por maraaae, nao por pr..tdencia, nos 
cubículos da Correcção. 

A enormidade do delicto, a barbaridade do crime levo11 
o Governo, ha poucos dias, a attestar, -ae cambulhada, um 
navio do Lloyd, ex-allemão, o Cuyabã, com uma leva de 
prisioneiros destinados a uma Ilha aeserta, i1:1habitavel e 
longínqua, á penedia da Trindade. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Estou informado 
el e que, de hontem para hoj e, foram retirados presos ela Casa 
da Correcção, que a esta hora se encontram em loga,r in-
certo e não sabido. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' exacto . Chega.se a to-
dos os requintes da crueldade. Partiram talvez para o de-
gredo, como os outros que quinta-feira foraI!l embarcados 
no navio, que zarpou do nosso porto, pela calada da noite,. 
rumo da fa tídica. Ilha ela Trindade. 

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, se ha ·ahi calma, se 
ha ahi tranquillidade, se ha ahi indifferença possível no 
mais humilde dc,s patriotas, que não vibre depois de saber 
qne se requinta na perversidade, nãq para castigo .dos cri-
minosos politicos ou dos pretensos criminosos políticos, mas 
para saciar o appetite incessante de alimentar-se com odios, 
com vinganças, com miseras vinganças políticas, pratican. 
do, dentro do estado de sitio, uma retroactivida<le innomina-
vel. .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem; accen-
tuei logo isso. 

O SR. AZEVEDO LIMA 1 
- • • • punindo, na vigencia 

elo estado de sitio, as clivergencia.s .poli tic.a,s de homens pu-
blicos, em tempos que já lá vão, em relação ao cand'idato 
que se tornou governo. 

O SR ADOLPHO BERGAMINI - Accentuei esse as-
pecto do estado de sitio: a retroactividad~. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Quando tornar .a Nação. em 
si <lo pasmo em que a pnzera1n, quando cobrar de novo o 
animo que o pavor e o panico destas horas -lhe afugen-
tam, quando tiver a consciencia exacta de seus destinos e 
das immensas responsabilidades que lhe incumbe possuir, ha 
ele cahir em si de vergonha, transida da sensação de que 
não é c:igna r1e pertencer ás modernas democracias, que 
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respeitam e cultuam, prégam e propagam os ideaes da mais 
ampla e mais assecuratoria pro tecção dos direitos publicos. 

Quando, Sr. Presidente, . o povo brasileiro .tiver conhe-
cimento perfeito dos factos que ora se desenrolam; quando 
a Nação, de posse de todos seus meios ele publicidade, cihe-
gar a ter sciencia certa ·do que se passa nos lugubres cubicu-
los ela Casa ele Correcção e nas inhospitas e intoleraveis 
paragens dos penedos da Trindade, onde os nossos concida-
dãos padecem _ os tratos do despotismo o mais alto re-
presentante do poder ,publico ·deste triste paiz será cas. 
tigado por sua vindicativa irritação e recommenclado á pos-
teridade como o mais truculento dos h·omens publicos elo 
BrasU. 

Os .Srs. NICANOR NASCIMENTO e AGAMEMNON 
MAGALHÃES - Não apoiado. 

O SR. PESIDENTE (faz soar os tympano!!I). 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O ·SR. AZEVEDO LIMA - Era o que tinha a dizer. 

XIII 

Desastre militar em Guayra 
(SES'SÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 1924) 

O Sr. Azevedo Lima (.para explicação pessoal) 
Graças, Sr. Presidente, á minha evangelica paciencia, venho 
benedictinamente supportando, como victima ou como' espe-
ctador, as scenas que mais depõem contra a soberania desta 
Casa e contra as prerogativ•as dos legisladores. 

De alguns dias a esta parte, tenho encontrado por en-
tre os funccionarios e os representantes da imprensa acre. 
ditados perante a Oamara •dos Deputados, dentro do .recinto, 
certas figuras patibulares de cães de fila da Policia. 

Pedi a um dos membros da Mesa, particularmente, que 
providenciasse para que se não reproduzisse essa scena atten-
tatoria do direito, da liberdade e da independencia dos legis-
lador es. Íia 'vinte dias, communiquei ao honrado S.r. 1.o Se-
cretario da Cama1'a dos Deputados que, contra determina. 
ção expressa do Regulamento da Secretaria, transitavam no 
recinto e assis tiam ás Sessões , no meio dos Srs. Deputad.ne, 
alguns agentes elo Corpo de Segurança, sempre presentes aos 
meus discursos e a acompanharem-me em todos os recantos 
desta Casa. · · 
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Conheço sufficientemente a 'inepcia, a ignorancia e a 
incapacidade de grande parte dos agentes subalternos da 
Policia. Sei tambem que não conspiro, mas que, "'Se quizesse 
conspirar, não seria porque me farejam os calcanhares .esses 
agentes que deixaria de exercer o meu capricho de cons-
pirador. 

Não é -por mim que reclamo contra esse incontestavel 
attentado; é pelas prerogativas da Camara e pela dignidade 
do Congresso. 

Não compreh·endo como, com o assentimento da Mesa,'..._ 
e desse assentimento, certamente, ella não tornará a usar -
continuemos, na pratica dos nossos poderes, no exercício dos 
nossos -deveres, in.speccionados, fiscalizados, assistidos pelos 
galfarros policiaes. 

iReitero a solicitação que fiz -ao Sr. 1.o Secretario, em 
caracter particular, dando-lhe mais magestade na tribuna 
desta Casa, e pecl·indo a V. Ex. que, com a energia e a au. 
toridade que exornam a pessoa do Presidente da Camam, 
tome as providencias mais severas e immediatas, para que 
se evite a reproducção desse espectaculo que vem depondo 
contra ,a soberania ele um dos ramos do Poder Legislativo. 

O Deputado, que as injustiças e iniquidades -elo poder fi. 
zeram com que se divorctasse das legiões dos governistas, 
não póde, sem embargo disso, .ser indifferente á sorte reser-
vada aos servidores do paiz , aos esteios da legalidade, wos sol-
dados prestimosos que. em má hora, nos campos de _batalha, 
estão defendendo a causa ·do Governo. · (Não apoiados). 

Mas, soldados, da legalidade ou da illegalidade, são to-
dos brasileiros bravos, homens de decisão e resolutos, que, 
no exercício dos ·deveres militares, não procuram salvaguar-
dar -sua vida, nem se pôr a -coberto dm;; provações , ainda 
quando essas p1•ovações os collocam em situação- critica e os 
obrigam muitas vezes a internar.se nos paizes .visinhos, 
afim de escaparem á má sorte das armas. 

Vós todos, membros desta Casa do Congresso Naoio.nal, e 
imperterri~os de~ensoi-e~ do <:J-overno, iuando este 'não •lhes 
prestar a 1mmedlata ass1stenc1a, devere1111 vir reclamal-a tanto 
mais quanto se não fôr de direito, como é, ser.à pelo menos 
justa prova de gratidão aos obscuros collaboradores do poder 
organizado. 

Venho, pois, -eu opposicionista, Sr. Presidente . - já 
que ninguem o fez ainda, - pedir tão sómente que as Tistas 
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dt>S amigos do Governo se volvam um IDO · ento para aquel-
les 11oldados vil.lentes e disciplinados que, nos campo11 do Pa-
raná, offereceram sua vida CID holocaus to a autoridades a que 
não pTesto, felizmente, o meu apoio. 

Quero referir.me ao capitão comIDissionado no p·osto de 
tenente-coronel, ·Sr. Dilermando de Assis, e a seus raro11 com-
panheiros, que a infelicidade da contenda e a desgraça das 
armas forçaram a que transpuzessem as fr.Õnteiras do paiz, 
internando-se ,na hospitaleira terra ,argentina. em busca de 
abrigo contra o infortunio dos combates. ·-

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Esse official fpi 
commissionado no posto de tenente-coronel? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Foi. Não sei bem porque, 
mas foi. 

Nenhuma folha desta cidade, quiçá, nenhum orgão de 
publicidade do paiz, noticiou ainda que foram elle e mais 
alguns officiaes j:)rasileiros procurar asylo na cidade de Po-
sadas, nó limite do Estado do Paraná com o territorio dai!! 
Missões, na .Argentina. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Os jomaes nada 
podem publicar. . 

O SR. AZEVEDO LIMA:--- Estava esse capitão, a quem 
o Governo commissionou no pos to de tenente-coronel, para 
o exercício de uma , missão militar de alta respon·sabilidade 
e gravidade, ã frente· d e n11meroso contigente, quando a 
derrota o surprehendeu. 

Foram consignados no jornal La Naclon, de Buenos 
Aires, os dois seguintes telegrammas, datados de 15, na ci-
dade de Posa das, qu·e leio na língua original: (lê) 

"Posadas, 15 - El cônsul argentino en lgua. 
zú .acaba de telegrafiar, desde Puerto Aguirre, al go .. 
bernador del Tenitorio, lo siguiente: 

"Las fuerzas revolucionarias bra.silefias toma-
ron los puertos de Guayra y Méndes. De las fuerzas 
legales se esca-páran solamente el comandante Diler-
mando e 14 hombres; los demás son prisfoneiros. EI 
commandante tuvo tiempo de embarcarse a bordo dei 
Iberá con destino a Posadas. Las familias de aquel 
puerto se ,refugiaron en Puerto Aguirre." 

"Numerosas fami'lias brasileffas se han refugiado 
en Posadas (Especial de La Nacion) - Posadas, 15 
- Nuevas noticias, recogidas en la subprefectura de 
la Gobornaciôn, dan cuenta do que ha llegado a .Puer. 
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to Agnir* el vnpor Iberá, conduciendo numerosª~ 
familias ()Ue huyeron de Puerto Méndez, hoy en poder 
de los revolucionarios brasileíios, quedando alli refu-
giados el tenente-coronel Dilermando Candido Assis, 
jefe de las fuerzas. brasileíias en el Alto Paraná, que 
consiguiõ escapar de Puerto Méndez con quatro ofi-
ciales y diez hombres ele tropa. El r esto del Ejército 
se cree ql1e queclõ aniquilado. La Ayuclantia de la 
subprefectura de Puerto Aguirre r ecogiõ de poder de 
]as fuerzrrs huiclas 12 carn.biua-" Mn nser, cnatro sa-
bles bayonetàs y 600 tiros de guerra. ' 

Desde las 5 -de hoy, h-an pasado n_umerosas fa-
milias del Brasil n. Puerto Aguirre. las que se alojan 
en un -acampamento provisional. E l ayudante _ comu-
-nica que se carece ele viveres y ha pedido a.utoriza-
ciõn para adquirirlos eu plaza. También tiene bajo 
su custoclia un a chata-lancha con b andera brasilefia. 
Mana.na se espera al jefe de la fuerza legal derrota-
da, qu e tiene Ja intenciõn el e pasar al Brasil por 
Uruguayana.' 

El gobernador, de -acuerdo . coo el subprefecto, 
enviõ un oficial con 15 hombres para reforzar la 
Policia de aquel puerto." 

Eis, Sr. Presidente, os dois despachos a que deu publi-
cidade o jornal ·platino . Como V. Ex .. vê, clelles consta que, 
não sõ os bravos militares foram obrigados. naturalmente, a 
rias, mas, -a'inda, não raras f amilias brasileiras estão aco-
.. , , . - · 1+a:s~,a.~ã,0- a.c.o-
lhi das no _ seio hospitaleiro da nossa visinha irmã, a Republi-
ca Argentina. 

Não é possivel, Sr. Presidente, deante dessa situação ele 
· tamanha gravidade para o proprio Governo, que se conser-
ve inerte e impassível o poder publico do Brasil. 

Quaes as providencias que as autoridades officiaes já 
houveram por bem adaptar, no sentido de proteger a vida, 
assegurar o bem estar e garantir a subsistencia ás famiUas 
brasileiras refugiadas em territorio argentino? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Nada se sabe, por-
que, não contente com a adonção do sitio, o Governo impe-
de que os jornaes noticiem o -que se passa. í 

O SR. AZEVEDO LIMA - Nada se sabe, diz bem o no-
bre Deputado, neste momento, visto que -aos jornaes se im-
poz uma lei de -arrocho, que é a vergonha do paiz, e a opi-
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ni1io publica se sente opprimida pelo garrote da policia e 
pela coação ele t oda a machinaria governamental. Voltámos /' 
aos tempos sini.stros elo obscurantismo m edieval. Ninguera 
sabe, a té esta horn, o que está acontece~ elo com os nossos 
patricios, com os nossos irmãos, que a lucta fra tricida arre-
me.;isa até os campos de batalha e obri ga a emigrarem para 
escapar ao desastre e poupar-se á morte. 

O SR. PIRES DO RIO - Trata-se de um pequeno in-
cidente. 

O SR NICANOR NASCIMENTO - A noticia da Nacion 
é uma "hespanholada". Basta ver que se faUa em "Exerci-
to brasileiro commandado pelo capitão Dilermando", quando 
este commandava apenas 126 homen-s ! 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Onde ha um offi-
cial commandan te f orças elo Exercito brasileiro, ahi es tá re-
presentado o Exercito brasileiro. . · 

O SR. AZEVEDO LIMA - Eis ahi, ·Sr. Presidente, a 
que pon to chega a gratidão d·os goveºrni stas; porque o nu-
mero de foragidos não attinge á cópia extraordinaria de 
um verdadeiro Ex·er-cito .. . 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Ninguem affirmou 
tal: disse-se que é um ·incidente sem maior importancia, e, 
quanto aos foragidos, posso garantir a V. Ex., já foram to-
madas todas as providencias. · 

O SR AZEVEDO LIMA - . . . . porque o nnmero 
desses nossos patrícios não vae al ém de 14, e porque o· ra-
pitão, aliás tenente-coronel, conseguiu salvar apenas pouco 
mais ele uma dezena -de commandádos, acha-se descul':;iavel 
a indifferença elo Governo! 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Como indifferença, 
se já todas as providencias foram tomad-as? ! Vá ver que 
até o pr oprio Sr. Dilermanclo já se encontra em Porto Alegre. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Vamos e venhamos. Cer-
tamente competiria ao Sr., Ministro ela Guerra, certament.e 
caberia ao titul a'r· da pasta milit ar, o acudir, ·com presteza e 
solicitude, a esses nobres patrícios, egressos do pa-iz por 
força da derrota. 

Mas, que é possível esperar desse Ministro, que é pos-
sivel ·esperar desse homem de Estado que, no instante an-
gustio-so em que as instituições estão sendo abaladas, em 
que o odio entre OR irmãos cresce e avulta, em que todas as 
liberdades são sonegadas e confiscadas, em que todos os 
direitos não passam de 1·hetorica vã e d.elusoria, não trata 
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desde já de outra cousa .sen1fo do seu advento á Presià.encia 
lln Republica? 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. sabe quem 
é o autor' dos boletin11 de propaganda da candidatura S.e-
tembrino? Quem sabe se elles não :partiram do general Isi-
doro tambem? 

O ,SR. ARTHUR CAETANO - Isto é o resultado de 
uma lucta, que V. Ex. mesmo teve occasião de denunciar da 
tribuna, entre o Sr. marechal chefe de Policia. e o inclito Sr. 
Ministro da Guerra. 

Neste caso, ao Governo é que competiria o julgamento 
c1os actos do Sr. marechal Setembrino.-

O SR. PIRFJS DO RIO - E' uma injustiça que se faz 
a.o patriotismo e ao espírito de disciplina. do Sr. Ministro ela 
Guerra. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não posso compre-
hender esse espírito de disciplina, uma vez que o Sr. Minis-
tro da Guerra , de publico, passou um "pito" ao comman-
dante da 1.a Região Militar. Li, hontem, no Rio Jornal, que 
este havia, até, pedido demissão do Exercito. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Isto é apenas tactica 
parlamentar para crear situações, e nada mais. 

O SR. ADOLPHO BERGÀMINI - Então, citar um 
aviso elo ,sr. Ministro ela Guerra, chamando á ordem o com.-
mandante da 1.a Região, é tactica para crear ~ituações? ! 

· O SR. AZEVEDO LIMA -- Em que pese á opinião dos 
meus illustres collegas, cumpre-me declarar que não tenho 
mais fé · em nenhuma. das autoridades do Governo, que . .' . 

O SR. NICANOIR NASCIMENTO - Querem crear uma 
situação ele desharmonia entre illustres servidores da Repu-
blica, mas não conseguirão, porque o patriotismo e os sen-
timentos cívicos ele cada um elelles estão acima de qpalquer 
suspeita. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... que armam a discorclia en-
tre si para instituírem o schisma nos conselhos ele Esta-do, 
e para semearem a sizania na familia elo Cattete. 

Não ha, neste instante, que devia ser ele paz, ele fra-
ternidade, de -concorfüa, de clemencia e ele tolerancia, senão 
um intere-;;Be nos homens publiços do Brasil: o de se a pinhoa -
rem todos em torno dos cabecilhas, que aspiram a ser em 
b1:ev~ os dictadores elo paiz. Esqueceram os sentimentos pa-
tnotlco~, abafaram as preoccupações de brasilekos verda-
deiramente amantes de sua terra, relegaram para plano su-
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balterno o zelo da ordem e seg,urança publicas, afim de sa. 
tisfazerem seus interesses pessoaes · e cobiçarem exclusiva. 
mente a cathedra agora occupada pelo Sr. Bernardes. 

O SR. PIRES DO RIO - V. Ex. se refere ao general 
campanha presidencial. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não, meu caro collega, re-
firo.me aos ' varios ministros de Est11do. em torno de cada 
11m dos quaes se estão formando os nucleos para ·a proxima 
campanha presidencial. 

O SR. NIOANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. está 
enganado . Não ltaverta nenhum imbecil a atirar agora uma 
candidatura que seria queimada. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Refiro-me aos secretarias 
do governo, que assim procedem, em uma hora precaria e 
l.llelindrosa para o Presidente, cuja sorte, como todo brasi-
leiro sabe, depe·nde de eventualidades politicas e está expos-
ta a perigo imminente. 

O que vemos é o Sr. marechal ministro da Guerra in-
disposto com outro marechal, o 1Sr. cifefe de Policia do Dis-
tricto Federal, e accusando.se mutuamente de responsaveis 
no movimento sedicioso. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E o Sr. ministro ela 
Guerra procurando ferir os amigos do Sr. chefe de Policia, 
como fez com o •Sr. RibeLro da Costa. 

· (Trocam.se outros apartes). 
O SR. AZEVEDO LIMA - O verdadeiro requisitorio, 

que o ultimo formulou contra o ministro, naqueUa carta in-
teressante e caprichosa, que dirigiu ao nosso collega, re-
presentante do Estado do Rio, o Sr. Norival de Freitas, si-
gnifica bem a irritação de animos entni os chefes militares. 

Do Sr. ministro da Guerra, poderia eu ainda dizer que 
se está oppondo a que se converta em lei, sem delongas des-
necessarias como cumpre á necessidade ·do Estado, o projecto 
que manda promover ao posto de •segundos tenentes os sar . . 
gentos que se hajam distinguido por actos de bravura em 
operações de guerra. 

O SiR. NIOANOR DO NASCIMENTO - Declaro a V. 
Ex. que o projecto foi autorizado pelo Sr. ministro da 
guerra, que tem usado da lei diversas vezes. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Da lei, não, porque 
o projecto nã o está convertido em lei. 

O SR. CEZAR MAGALHÃIDS· - S. Ex. não poderia 
oppôr-se a uma coi-sa que foi proposta por elle proprio. 
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O SR. AZIDVEiDO LIMA - Entreta nto, a grande ver-
dade é que os sargentos da legalidade, os que partiram para 
a çampanha, com o coraç;ão animado de que a patria lhes 
1na gratamente ~·econhecer os serviços prestados, ainda 
hoje, passados dois mezes, aguardam com impaciencia que 
seja , convertido em lei o projecto acerca do qual auspiciosa-
mente se annuncia que já começou a operar. 

O SR. NIO.A!NOR NASC!fM:,JJJNTO - .Já 25 del],e3 estão 
commis·sionàdos. 

O SR. ADOLPHO BEIRGAMINI - Fóra da lei. 
O _SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Mas se S. :rnx. 

se está a~torizando na lei, como pôde ser contrario a essa 
lei ? 

O SR. ADOLPHO B'ERGAMINI - Então es tá exer-
cendo um arbitrio. 

_ O SR. AZEVEDO LIMA - A grande qÚestão, Sr. Pre-
sidente, é que esses -sargentos insoffridos comprehendem já 
que a patria não lhes quer recompensar os serviços realfaa-
dos ... 

,o SR. NICANOR NASCIMENTO V. Ex. es,tá eng;1-
na,d-o. O :patrioüsmo delles é ;solido. 

O I SR. AZEVEDO LIMA e entram a sentir 
que a proposição tentadora não ·passou de reprovavel engodo ... 

O SR., NICAN-OR NASCIMENTO - O projecto já foi 
realizado ,em parte. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... para encomjar os briosos 
soldados que seguiram para a guerra. como se precisassem 
ela corrupção ,e do ,suborno para a execução de serviços a que 
o dever os obriga. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Se não precisam, 
como estão descontentes? 

O SR. AZEVEDO LIMA - A Gamara acenou-lhes . .. 
O SR. NIGANOR N.AiS'CIMENTO - Não acenou, fez. 
O SR. AZEVEDO LIMA _--, ... com um projecto re-

tardão ... 
O SR. NICANOR NASCIMENTO E-stá em marcha. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI --1 E-stá em marcha, 

mas não chegou a · seu teTmo. 
O S.R. NICANOR NASCIMENTO - Tem de atravessar 

os turnos regi:n;ientaes, para ser lei. Mas á culpa não é elo 
Ministro da Guerra. 
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O SR. AZEVEDO LIMA - . . . a Gamara fez-lhes pro. 
messas vãs, despertou-lhes esperança,s fallazes. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. sabe que é 
o contrario. O Dr. _À.rthur Bernardes cumpre o que prometteu. 

O SR.1 AZEVEDO LIMA - Ou o Congresso illudiu no 
cns o, p,roposttadamente, a boa fé d os solcl-a,clo·s, ou -o Governo 
está paralysando, muito de industria, a marcha elo projecto. 
Como quer que seja, a leald·ade onde fo.i que se escondeu? 

O SR PIRE•S DO RIO - Não apoiado. v: Ex. faz uma 
grande injustiça, porque o projecto já está no Sena do. 

O SR. AZEVEDO LIMA Embora opposicionista, 
crei<o que fi:el:mente interpreto -os ·seutimento,s -elo s militar~s, 
clec1a,rando, em nome dos mesmos, que, se foi a sinceridade 
elos legi·slaclores que lhes inspirou -o p1·ojecto , não r etar dem 
agora, calculadam ente, a marcha da pro,posição, sob pena d e 
perderem o credito que merecem. Se foi · com o proposito cle-
liher-a,clo d e lhes iUuclir a boa f é; julgo-me autorizado a dizer 
c1ue ·elles, s-argento,s, fazem , pelo m eÍlos , jús a melhor tr ata-
mento por parte elo Poder Legislativo. 

XIV 

1 ntervenção no Amazo-nas 
(SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO) 

O sr: Azevedo Lima - Sr. Presidente, por maior que 
possa ser a ,surpreza da Gamara, declaro-lhe que vou votar a 
favor do projecto ele intervenção no Estado do Amazonas. 

Reputo es-sa intervenção, imperiosa e inadiavel, como 
fruto ela primeira victoria moral e material ela r evolução . 

E', chronologicamente, o triumpho inicial dos revoltosos 
do Amazonas. Foram elles que, a ntes do Governo brasileiro 
reconhecer a necessidade de intervir, para salvação do gÚm-
do Estado septentrional, clepuzeram, pela força· da,s· armas, o 
clespota nortista que vinha attentando contra o,s cofres do 
E stado ·e conspurcando a administração bi·àsileira. 

Praza aos céos não seja essa, Si:. P1:esidente, a unica 
deposição consagrada pelo P oder Legislativo da minha 
terra. · ' 
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P1·aza aos céos que, ,seguindo por est a a certada vereda, 
a pôr mão nos ctelapidadores da Republica, a r ecolhel-os á 
cadeia do Estado, -ou a expôl-os ao pelourinho da exec-ração 
publica - o Congresso Nacional, fraternizando Cbil a po-
pulaçã.o brasileira, tendo o seu coração a pulsar isochr ono 
com o ela Patria, ,se resolva, afinal , a banir do poder gran de 
parte da malta dos_ caciques. que vão sugando ao paiz as 
Sitas e:ielhore:; em·'rg'i',l·s e espr:lia n.{!'l o eral'io estadoal. 

Por que é que, accei.ta como foi , a suggestão de facto, 
que os revoltosos do Estado do Amazonas impuzeram ao 
Governo estadoal, havemos de con tinuar ainda a apostr ophar 
com os ·epithetos mais rudes e bordalengos os homens que 
se serviram das armas em julho passado?! 

Ainda ha dias, · o illustre SenacloT pelo Estado para o 
qual vae em breve a CamaTa votar a intervenção, uma das 
grandes -es·pera nças da Patria e uma das mais formosas m en-
tali{ladcs b1,n-sHeirns. o in ditó Semulo l' B,trbo,sa Lima ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O ·SR. AZEVEDO LIMA - ... da tribuna do Senado, 

coni a sua palavra sempre t ersa e vibrante, demonstrou a 
impropriedade com que os falsos patriotas brasileiros vão 
H~oim m1do el e nrnsh orrJn•eirc.s .e8ses qa e in'icin.ram o moYimen-
to reivindicador. 

·~1 t1 s h 0rq uciru s f or:un, a \ ll·jnci·1Jin . CD n1O di:;s<.~ o iiles trc 
Senador, todos os que tiveram a coragem civica e a bravm·a 
lnclomita ele desfrDlda.r a bandeira <lll liberdade. Grandes e 
benemerifos patriotas passaram, porem, a ser logo que se 
consolidaram as conquista,s das r evoluções. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Logo que as trop:ls 
do Goveruo chegaram ao Amazonas, os heróes fugiram de-
sabaladamente, sem dar um combate. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não parece, por que 
as forças que representam o pensameuto do Sr. · Presidente 
da Republica mantiveram em todos os logares aquelles que · 
b.aviam .sido nomeados pelos revoltosos. 

l),aa..__ 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não se trata disso; 
"· declarei a esse respeito; apenas disse que os h eróes 

·laram á simples approximação das fo r ças legaes. 
S:: R . .ADOLPHO BERGAMINI - Tenho informa ções 

'm cl iscur-sos, ás quaes· allndirei dentro em pouco, 
l\l[ON'l'EIRO DE SOUZA ·- P osso citar a V . Ex, b.auricla-s. '-

O S'fl_. '- ·,omea,cl o~s pelo actu a1 g-oYer ~:. nd ol' , rin c n:Io e.s t;to 
·lonarios. oroes d:o-s '.L 

os n . :ol$. ~n tre o& :i:.e-v: -
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.O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quem é o ·actual go-
vernadol'? ,S·ó conheço o Sr. Rego Monteiro, que é o actual 
g·ov'ernador lice.nciado. 

<O SR. AZEVEiDO LIMA - O Governo Federal, em 
men·s·agern veNla.d·eiramente cerebriirn, informou á Cam,a;ra 
que a cargo de govern·ador se acha acephalo, expressão tex. 
tual - scilicet, vago, -desoccupado, ,abandonado - ausente 
oue se acha, na E uropa, o governador effectivo, a quem r:in-
guem quer ,substituir. 

Virtualmente acephala e~tava de facto, ha longos an. 
nos, a a dministração elo g rande Estado, onde imperaram, pai·a 
gauclio de famelicas oligm:chi:ts . o chaos, a clesorganis:1 ç: ií.o, 
a ,elesoi·clem, a poder dos quaes vinha ·senclo arruinn.ela até 
a miseria a fazenda esta-doal por varios dos occupantes do 
cargo, de que foi agora violentamente escorraçado o ultimo 
elos beneficiarias ela situ11ção. 

A prova de que se impunha a deposição elo homem que 
infelicitou a pobre e exhaust-a unidade ela Federação é que· a 
[)Opulação de Manaos recebeu com transpo.rtes· ele alegria e 
effusões de enthusiasmo o acto do s revoln·c:io11 m_·ios, qne, p:H"a 
salvação elo governo local, deliberaram substituil-o por au. 
toridacl·es improvisadas. 

Aqui está, Sr. Presidente, o officio em que os membros 
do magisterio e corpo dis cente -ela E·scola Normal ela Capital 
do Estado se dirigiram ao governo provisorio, o mesmo que 
[)romovera a r evolução, para applaudir enthusiasticamente o 
1tcto salvador a que o Estadll devia o inicio de uma n9va éra 
:telministrativa. (Lê): 

"Exmo. senhor! Incol'poradas e movida,s por es. 
tes .sacrosantos princípios, nós, alumnas da . Escola 
Normal elo Estado, vimos trazer os, nossos cumpri. 
mento,:i ,e ap];}lausos- a vós e aos vo-ssos companh,eiros 
da santa jornada de 23 de julho, que implantou, no 
portentoso i mazonas, uma nova éra, banindo de seu 
sólo os escribas e phariseus, enxotando.os, como Chris-

. to e como Oambyses, elo T emplo Augusto ela Patrla ! 
Convencei.vos, poi-s, Exmo. senhor, da sinceri-

,cla-c1'e destas -~oscas palavras -dà s jovens da 1.<}scola Nor-
mal, pronunciadas peLa mais obscura ele suas collegas, 
e de que a mulher ·amazonense, qua l a carthagineza, 
é capaz ele todos os sacrificios na hora suprema elas 
reivin-di-cações· popuht,res ! Acceitae, Ex.m-o. senhor, 
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-!Sta nossa manifestação, no dia glorioso do· anniversa-
do nat-alicio do ipolvidavel Deodoro da Fonseca, co-
mo uma prova robusta, embora -singela, da nossa ad-
miração, da sagração ao merito, ao homem de valor, 
aos cidadãos-·sold·ado:;; de 23 de julho, que então in-
caTnaram ,em .si a-s Jus-t-a.s reivi-ncli-c-ações populares, 
,.,coando, :naquelle momento -divino, hora dos tyran-
no-s e dos sàtrapas !" 

Sr. Presidente, suscitem o bom senso, o criterio, o pa-
triotismo dos legisladores, que já os aco.nseJharam a homo-
logar o aoto dos revoluçionarios amazonenses, suscitem-lhes 
tambe-m a necessidade ele adopta.r outras praticas democra-
ti:ca,,i para que -se ciompléte a grande e arclua obra de s-a.nea-
mento republicano. , 

; ·Seja esse decreto, a que vamos dar o nosso voto, o pri-
meiro periodo v,enc,ido na glorio-sa jornada pelas reivindica-
ções populares. 

O SR. LINDOLPHO PESSOA - Dessa maneira, votará 
V. Ex. O r es to ,da 'Gamara, não. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não se detenham ahi os Ie-
glsladores do meu paiz. Fiquem certos de que, se levarem 
por deante a obra benemerita de depuração republicana, , de-
11dos -serão o.s profuuclos traços -de suspeição üom que os con-
sidera o povo bra,sileiro. e po,derão-, l'ehabilita-dos- na con.s-c.ien -
cia nacional, redimidos da•s culpas passadas, apresentar .. sc 
sem pêjo e com -decôro em face dos nossos concidadãos. 

XV 

Arbitrariedades e esperalílças 

(St:mSSkO DE, 26 DE. S'ETEMBRO) 

O Sr, Azevedo 'Lima - Não são pouc-os, antes, pelo 
contrario, já -a-ssumem .proporçõ0s verdadeiramente assombro-
sas os factos -delictuosos de -que é culpmlo o Governo. Attenta-
dos contra 1a. liberda de; constantes -e reiteradas prisões -de su\S-
pei-tos em ,que os clepositarios -da autoridade persistem, sem 
motivo justo e procedente, para manter a-s ,viétimas em loga-
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res impr oprios 'á. 'detentão ele accusa,clos de compromettimen-
to em attentaclos políticos, e impondo-lhes o estado de incom-
municabilidade; suspensão inexplicavel e indebita de oa·gãos 
de publicidade desta Capital, quaes o vespertino A Rua e 
o matutino Correio da Manhã . .. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Praticamente, to -
elos os drt opposição estão fechados . 

O .SR. AZ>JDVIED:O :DLMA 1-- ••• in'Vasão de lares <l,e pro-
letarios insuspeitos; ameaças ·consta,n tes contra os jornaes ... 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Afim de obrigar a 
venda do Correio da Manhã, para o que t eem sido levadas 
offertas á familia do Dr. Edmundo Bittencourt. 

,O .SR. AZ:IDViIDDO DIMA. - . . . •impedtdos de servire,m 
á curiosidade publica, com noticia•s, ainda que veladas, das 
mais simples occorrencias ; deportações por motivos inexpli-
caveis e, para rematar, Sr. Presidente, além da chacina e 
do saque em S. Paulo, esses sombrios estados de sitio que 
se vão , c-o·mo negocio de t urco, cada dia, par·éell:a,damente, d,e-
cret·ando para varias untdad,es ,da Federação, ,eis ahi a sum-
n:mla da ac,ti vklil.'éle offic1ral. 

O SR. HENRIQUID DODS'WORTH - Ha prisões, até 
ineX'plicaveis, como a do professor Bruno Lobo. Nas congre-
gações se vão . buscar as victimas do estado de sitio. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' uma verdadeira 
prevenção contra os professores; haja vista as prisões elo 
Sr. Jos•é Oiticica e elo Dr. Dia,s d,e Barros. 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - E' que esses 
professo;res estão ensinando muita cousa ... 

O SR. AZEVEDO LIMA - De envolta com pri-sionei-
ros a bsolutamente innocentes, b em como de · mistura com 
réos de crime commum, encontram-se nos cubículos da Casa 
ele Correcção, ou em acampamentos improvi,f>ados na ilha Ra-
sa e na ,ela Trindade, r-epresentantes ·de todas as classes -so-
cia-es do Brasil e m eIDibro-s -clentre os mais conspicuos do ma-
gisterio superior ,da Republica. 

Dizia-se, a principio, quando, a 5 ,de julho, estalou. a 
revolução p,a:ul.is1ta, ,que ena não exprimia senão -o sur to da 
baixa ,e d,egr-edaJda politica de ,quarteis, e 'que -não h aviam 
envolvi<do o seu -nome e a sua r,esponsa,bilidade nesse atten -
tado contra os destinos da Republica senão os desclassifi-
ca-dos moraes, ,que d,evi•am ser ,enxotados, a ,bem da discipli-
na, das fileiras do Exercito nacional. Crivruram de epithe-
tos affrontosos os r evolucionarios:, dos quaes o menos que 
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se disse foi que eram mashorqueiros amoraes e brasileiros 
indignos de se adornarem com o titulo de patriotas. 

No en tan to, vae o Go'Verno, de ca.th,bulhacla , aos gor-
.g'olhões, renrntt en,do para os calalbouços da ,Casa de ·correc-
ção e para as ilhota,s inhospitas da Rasa e da Trindade os 
mais clistinctos e eminen tes ornamen tos ,cl,e el:eva,cla·S classes 
sociaes e entr e elles os trabalhadores honestos, os mais ope-
rosos e conceituados leaders proletarios ,desta cidade. 

De S. Paplo, o prospero e brioso Estado, varias filhos 
ainda aqui se encontram - e não são dos menos notaveis e 
venerandos - presos e expostos ao arbítrio do Governo. Se-
ja.me licito, entre outros, citar o nome do illustre republi-
cano, o mai-s acatado certamente {lo,s publici-stas· brasileiro.s, o 
honrado S-r. Dr. Julio ,ele Mesquita. Permitta-,se-me ainda al-
luclir ao nome ,do precl,aro ,S,enador pauU.sta, que perlus trou , 
durante varios annos, com muita honra, uma cathedra n esta 
Casa, o Dr. Raul Cardoso, a quem, igualmente, .i mpuzeram as 
vicissitudes de uma prisão illegal e ,desneces,saria. 

Na Capital, nos presidios desta cidade, já estiveram e 
ainda estão m embros elo ma gisterio ela Faculdade ele Medi-
cina, homens acima de toda a suspeição e dignos do maior 
respeito. e consideração da Patria. Conbam-se ,entre elles o 
professor Dias .ele Barros, o professor Maurício ele Medeiros, 
ex-Deputados f€-clera.es , o pro.fessor Bruno Lo1bo ~' do Colle-
gio ,Pedro II, o professor Oiticica, assim como outros cujos 
nolilles não me acodem á memoria, quer pertencentes ás clas-
s·es verdadeiramente p1,o,clucto,ras, tsto é, ao hoIH.aclo· pTole-
tariado desta c1c1ade, quer expoentes muito significativos 
ela imprensa ,carioca ou d·o ma.gisterio publico d·o paiz. 

O SR. A.!'<TUNE1S MACIEL - Posso affirmar a V.- Eix. 
que, quanto -ao Dr. Julio ele Mes.quita, elle continúa ao laclo 
d.a legalidade. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas foi preso. 
O SR. ANTUNES MACIEL - V. Ex. não pôde ser 

mais reaUsta do que o rei. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Mais de uma vez, Sr. Pre-

sidente, forneci á Gamara longa lista dos presos que ,a in-
quisição do Estado mantem sem nenhuma communicacão com 
o mundo exterior. , 

Desejo que seja fornecida á publicidade e trazida á 
Gamara, vehiculada pelas proprias autmtda,des offici.aes, a 
relação completa desses presos, discr iminando-se os motivos 
que cletermina1ram as sua,s prisões e estabelecendo-se desde 
que data se a cham reclusos. 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não acredite V. Ex. 
qne iss-o tenha eff.eito, pois, ,se -s6 porque no D.iario do Con= , 
gresso h a um discurso de V. Ex. transcrevendo telegram-
mas dos jornaes platinos sobre a situação de Dilermando ae 
Assis, foi. sequestrada a edição ! O 'Oiario do Congresso, de 
hontem, é hoje uma cousa preciosa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não tenho fé em que a au-
toridade á qual incumbirá o dever ,de responder aos quesitos 
tlo meu requerimento r e<.:eba , elo senhor su1)remo da Republi-
ea , a deYida l icença para attencler a curiosidade do Deputa-
do carioca. Mas cump,ro o meu dever, po;rque não desej o por. 
menorizar, seni'ío ,bem iufor,m.ado, todas as tristes o·ccorreu-
cias em que estão envolv-iclos os presos cuj a 11sta certa quasi 
que absolutame:ite conheço. Formulo o requerim~nto para 
que me não a-coimem de estar f azendo ·obr a sobr e informa-
ções invericlicas. Se o Governo, não obst ante, deixar de ·res-
ponder ao meu requerimento ou, se a Cama,ra, antes disso, 
deliberar negar-lhe o seu voto, o que me não surprehenclerá, 
eu, então. opportunamente, Yirei dissecar e respigar tudo o 
que ha nos actos governam entaes. 

Não benho fé, Sr. Presidente, na indepen,clen.cia e no es -
pírito de imparcialidade que deve in·spir!l,r o Governo. 

Desde que s-e ·desmanda ao ponto de ordenar q·ue se 
sequestre a ·edição in teira do proprto ,orgão offidal, só por-
que nelle obteve publicidade, em discurso que pronuncei, um 
despacho telegraphico inse1to em jornal platino, demonstra 
o governo que lh :~ fallecem a calma e a ponderação que a-s 
circumst:1.ncias exigem- da par te -elos homens de Estado que 
tN·ão ele defrontar os 11erigos a que allucliu, em pa trio-
tica entrevista, o intrepido e valoroso brasileiro que . f ez, 
ni ncla não h;i muitos mezes , com que tr.emulasse nos pam-
pas elo Rio Grande do Sul o estancla,rte da liberdade e das 
reivindicações politica,s, o general cuja espada brandida por 
braço Tesoluto ainda nos acorda a esper ànça ,ele que ris-
cará no-s ar es do Brasil o golpe decisivo em prol das liber-
cla clcs a sphyxia-cla·s, :ess.e bravo Zéc<a Netto, n·o moment-o, .fi-
gura tutelar ,ela patri.a. que .acaba -ele annunciar em communi-
cado retumbante, publicado na Prensa, ele Buenos Aires, que 
não tardará a hora em que r eboarão sob o límpido céo da 
patria os brados de liberdade e em que o Bra•sil irá iniciar 
n mais estupenda, a nrnis gloriosa, a mais memoravel ele suas 
c:1mpnnhas em pról do ri dsmo e ela 1·en.abiiit :1rão moral. 

·S-e não tenho mai,s nenhuma fê no governo ,que _pratica 
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o a rbítri o e ,descam:bou par-a o despotismo (não apoiados), 
, se não tenho mais confiança, Sr. Presidente, nas autorida-

des officiaes da Republica, que ascenderam ao poder por 
obra ,elo .acaso ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Com o voto da 
Nação e de V. Ex. 

O SR. AZEVEiD0 LI,MA - , .. se j á eston c:0111.pletnme:1-
te dissuadido de que surja qualquer resolução acertada do 
Governo da nossa terra, espero, todavia, trn.nquiUa e ser ena-
mente, que a actividade indefessa e o pa tri:otismo incontes -
t.avel el o velho general do Rio Grande cln Sul ·acmlRm com 
sua p1;esteza e autoridade em bem da Republica. E tanto 
mais fé me inspira esse homem idoso e enc.aneci-clo ao -serviço 
ç1a i['atria quanto sei qne tem a seu l i!.rlo a juventude briosa, 
o patriotismo ardente de antigos militares brasileiros, pelas 
injustiças ela ingrata politica obrigados a emi,grar para o 
Estado Oriental. · 

Se u,o s fa lhar,em essfls· ultimas esperanças , não sei , 
Sr. Presidente. se não terá chegado a hora ,de entoarmos o 
De p.rofundis da RepubÍica. 

O SR. SA' FILHO - V. Ex. quer a revolução mtlitar 
ou a re·volução social? 

O SR. JOÃO LI•S·BOA - Fique o oi-ador descansado. 
Apezar do seu máo augurio, não havemo·s de entoal-o. 

O SR. AZIDV:Ei:00 LIMA - Leiamos, en tre compungidos 
e al voroçaid·os, a s patrioti-cas palavras do .glorioso brnsileiro 
Zéca Netto, em entre.vista concecHda a La Prens·a, p!,a.tina, 
ele 10 elo corrente: 

"La situación del Brasil no es nada segm:a ni 
f eliz. 

La efervescencia que reina en el ambiente es 
~·ntoma b ien evidente ele la ,clisconformicla cl del pue-
blo, no sólo en el Estado de Rio Grande del Sur, 

·sino e-n tod o m i pais. 
En lo que se refiere a Rio Grande, agregó, ' pue-

·clo decirlc que la situaci6n es lamentable {lesd·e el 
punto de vista de las lib ertades constitucionales. Alli 
se persig ne sin consieleración a los hornbres no a-cli-
ctos al g-oib ierno, y en cambio los que coo,peran con 
·a quel gobierno goz,an -ele toda clas·e ele previlegios. 

' Nosotro,s los opositores ·no tenemo-s seguridael ele 
uinguna clase. 
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De ello .se infiere que to-do ha Heg.ado a su pun-
to máximo eu lo que ataíie a · la tolerancia, y las 
cosas han llegado a tal extremo, que hoy nuestra ac-
ciõn y nuesJ;ros actos sou dirigidos precisamente a 
impedir ,que perdure dicho· est-a<clo -de cosas, par a de-
mo-nstrar ,que no -es falso el a-e1elanto institucion·al del 
Brasil." 

Accrescenta o general Zéca Netto: 
"No podemos .ser nosotros un triste ejemplo den-

tro -del horizonte de América, en donde la libertad 
in·diovidual y ,el -derecho estan consagrados como- algo 
essencial y ,sag11a,d·o, y es por eso que hoy, como ·siem-
p'l·e, -estamos dispuestos a llegar hasta los mayores sa-
crifícios personales por la _consagraciõn de Ias aspi-
raciones col,eciti'Vas .. Y .no debe, ·pues, causar extra-
fieza .a nadie, agregõ el general Zéca Netto, que pre: 
senciemos dentro ele poco el más grande de los mo-
vimien-tos en favor de la 'libertad y la moralidad 
,públicas. " 

Deus ouça o Hdador do Rio Grande! Caia a sua palavra 
pro1Jhetica ,dentro elo cora(:.ão ele todos os brasileil"os ! Ger-· 
mine e ,des•abroche, -desenvolvendo-se em arvore frondosa, 
debaixo de cujos braços a nação bra,sileira possa viver em 
paz, livre -c1:a oppressão •que nos avilta a mentalicla cle e nos 
estraga o patriotismo! 

XVI 

Sequestro da familia de João Francisco 
('i:~EiSSkO DE 29 Dill Silll'.DEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima (para explicação pessoal) -
ST. Pres·1dente, da attr1bula,c1a familia do v.aJ·ente e pugnacis-
simo ·co,rornel João F randsc-o já se ,sabe que está sendo vi-cti-
ma -da policia, a sod'frer as vicissitudes de prLsão desnecessa-
ria -e abs·ur,da, ·na ilha Rasa, um -dos seus filhos, apenas im-
pubere, ,que -conta 17 annos d,e .id,a,cle. ,O grande e feio delicto 
desse menino, como ·bem o disse em uma carta, que H, o ex-
Deputa-do 1Sr. Macedo ·Soares, :é se·r filhü -do revolucionario 
rio-grandense, ,que se acha no comm.ando ide uma coluro-na d·e 
patriotas insurrectos. 
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Para todo cor,a:çã·o ,bem formado, 
generosa e equilibmda, a vingança que 
sobre essa creança a,s-sume as proporções 
nominavel. 

pm·a tocla alma 
se está exercendo 
ele· 'barbaridade in-

Como se i:sso não bastasse, Sr. Presidente, para repro-
vação das autor.idades publicas que assim abusam do poder 
rt que a scenderam, acc•rescentarei ainda qne rr ,i'am.ili a in·· 
teira do revoluciona,rio João · Francisco, nes·te momento :í. 
frente ·ele tropas rebeldes em terms do Paranft, está taml;>em 
soffrendo ha ma•is de dois µ1ez·es, na c-apital pa·nlista, a 
.mais violenta de todas as -coacções e o menos. justificavel 
ae - todos os opprobios. Dentro do predio em que ::eside, 
:í. rua Prates, na villa Annfüa l n . 2 , em S . Paul.o, a famil ia 
do a lludido coronel , composta de sua. senhora, duas ,filh·as, 
casa,da.s, cujos maridos ,e·stão ausentes, e de uma solteirn, 
que conta apenas 1•6 annos de -iclfüd-e, está retkla, com sokla.do 
ele carabina embala-da, á porta, a cortar-lhe toaas as com-
municações com o exterior. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não ha mais hu-
manidade. · 

O SR. AZEVEDO LIMA - Segundo denuncia que 
chegou ao meu conhecimento, graças á fineza de um amigo 
da familia que a polida paulista vem assim perseguindo, 
estou informado de que ha mais de 60 dias não é permitti-
rlo a nenhuma dessa s -senhoras t r anspôr as ombreiras de sua 
portà nem communicar-,se -com o exterior, mesmo sob as· 
vistas inquisitoríaes e perspícuas da policia paulista, 

Não sei, Sr. · Presidell'te, qual a necessidade de Estado 
que recommenda ao Gov,erno tratar assim as pessoas das f.a.-
milia,s dos revolucionarios. 

A Nação, .por muito ,que anceie pela paz immediata e 
por :Qrompta tranquilidade, ha ele se sentir transida de re-
volta e ,ele ,desgos to d eailte de um episodio cotn,o (lste a que 
as autorida·des expõem pessoas imbelles, pertenc-entes á .fa -
milia ,de João Francisco. Não ha conveniencia para o poder 
publico, não ha necessidade de Estado, em que se apoie tal 
medida coerciva: antes, pelo -contrario, nas providencias 
que o Governo está adoptando, de geito que se cerque de 
tamanha coacção a familia ,elo -cor,mel J oão Fran-cisco, só 
lrn a demonstração evidente ,d.a. ,paixão de ,que ,se acha 
apoderado o Governo nacional, paixão com a qual já, mais 
de uma vez, disRe eu que não poderá ser restabelecida a 
trnnquillielade ,patria ... 

O ~R. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. 
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O ,sR. AZEVEDO LIMA - ... e, cer tamente, não -será 
rtssegurada a paz das familias . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -- Ao contrario, cada 
vez mais irrita e dilata o · ambiente revolucionario. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A Camara abrasada em 
impetos -de cada -vez mais -se mostrar solidari-a com os d€-
te1i tores .do poder, desgraçada-mente, ha di as, rejeitou, por 
seu voto quasi unanime, um innocuo e inoffensivo requeri-
mento ele iu.formações, pelo qnal desejava chegar ao conhe-
r,imento completo ela lis ta elos cic1a-c1ãos que são m.a:nticlos até 
agora r eclusos sem . motivo justificavel , ,sem razão p,roce-
elente. 

O SR. ADO'LPHO B'ER:GAM1NiI - E' o regimen da 
clan·cle.stini.dade complet a. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Eu desejaria mostrar, es-
tribado n as proprias informações officiaes, que estão car-
pindo no fundo elas masmorfas ela Capital Federal e do Es-
ta-do ,de São Paulo, e nas inhospita,s paragens de cer tas ilho-
tas, c0mo a Raza e Trindade, o ·enc,aJ:ceramento que não me-
r ecem e a que não faz·em jús numerosos brasileiros do.s m-::üs 
illustres e conspícuos que o p·o.d-er pessoal faz com ,que, ha 
mais de 60 dia s, soffram :is vicissitudes e os castigos infli-
gidos por autoricl,a,cles arbit·rarias . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Arbitra-rias e vio-
lentas. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O voto com que a Camara 
l'E. j ei tou o meu requerimento, ~ão m e impedirá, todavia, de 
:rnsomar á tri-buna para vir, ppuco a pouco, discriminancl~ 
nome por nome, cada um dos que até esta hora estão sendo 
~nmiclos por delictos que não p-raticaram. Limito-me, por 
hoje, paTa attencler á solicitação de u_ma alma piedosa, não 
a r>eclir as graças elo govern l) , que essfls elle não n'as dá, nem 
a sua clem encia, mas a levar ao conh€cimento elo povo bra-
sileiro o ri'gor com que se está tratando a familia indefe,m 
ele um adversario ausente. 

Era o que tinha ele dizer. 
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XVII 

Petição de "habeas-corpui," e informação official 

(SIDS<SÃ0 HID 9 DE. OUTUBRO) 

O Sr. Azevedo Lima (para explicação pessoal } -
A -despeito do denso mysterio que envolve todos os actos 
officiaes, corrrnça j'á ,a. população carioca a eutrever niti<da-
mente o dis,sidio que se estabeleceu entre varios orgãos im-
portantes do Poder Pulbiico. Perceibe .que, ,desde a data em 
·que foi lida aq ui, neste recinto, a carta ·do ·Sr. Mar echal F-on-
toura, se produziu uma pTOfunda incompatibiiidade entre 
esse Chefe de Policia da Capital e o detentor da pasta da 
Guerra. 

Comprehende, tambem, que aquella manifestação de 
caracter militar conectivo, promovida por um industrial t·io-
grandense, da qual não ha meio de desistir o MinisiTo da 
Guerra, vae suscitando entre esse Ministro e alta,s autori-
to deve, o Dr. Be]i,sario Penna, o eminente •representante do 
da,des de varios -departamen tos militare·s m a,nifesta -chssen-
ção, qmi o segredo da publicidade e a censura da impren-
sa não permittern dissimular. Comprehende ainda, sente per-
feitamente, que os conchavos da ,alor iznção economicn. 
do café, cujos écos abafa·clos chegaram até o recinto ela Ga-
mara, a ponto de suggerirem a reclacção de um projecto de 

. conciliação, está, tambem, promov-endo entre o poder :JJbsoluto 
do Sr. Presidente da Republica e a acção politiea de uma 
grande unida-de fed erativa profundos abalos e sensiYeis r e-
sentimentos. Sem embargo de tudo, porém, continuam pre-
sos, sem motivo justifica-do, sem razões obvias e proceden-
tes, nos navios surto-s .no nosso por to, em numer-o ·superior a 
uma dezena, altas e r espeHaveis patentes do Exercito e da 
Armada, entre as qua-es posso enumerar de cór os Srs. Ge-
neraes Mendes de Moraes, Estemta · Vlerner, I sidoro de F i-
gueir-ed-o,· Almirantes Ameri-co Silva-do e A-risti-des M·asca rt!-
nh1ws. 
o Ulustre homem de .sci e·ncia brasileiro , ao qual a P a tria t a.n -

Na Ilha Rasa, soffrem as tribulações de prisão inutil e 
arbitr aria na,da menos do que vultos de alta proemmen cia 
social, quaes sejam o General Villeroy, os ardorosos publi-
ci f; tas Illclmnn·do Bíttencourt e -seu filho Paulo Bit·tencourt, 
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m-agi,sterio secun,d-ario professor José Oiticica, o conhecido 
e -illustre causiclico Almacliio Diniz. Continuam detidos nas 
proximidades ela Ilha Grande, no porto ela Tapéra, no inte-
rior elo navio Cuyabá, mais de 80 cidadãos bra-sileiros repre-
sentantes de todas as classes sociaes. 

Nenhum dos estremecimentos que vão produzindo os 
tristes factos politicos destes ultimos tempos logrou mi-
tigar os bellacissimos ardores do Governo ou relaxar a pri-
são de qual!quer ,dess-es i-nnoc-entes 1bra,sileiros, que estão pade-
cendo em v.arios presidio,s da cida-d-e; a •bordo de navios e 
nas para,gens da Ilha Rasa, os -delictos ou suppostos deli-dos 
políticos ele que os accusam .autorid·a:cles que se não abalan-
çam a mencional-os. O Sr. Marechal Ministro da Guena, á 
ordem elo qual, segundo dizem, vão sendo conservados em 
custodia os presos politico.s militares, não hesita em aconse-
lhar ess-es attentados á liberdade ,dos cidadãos, ain,da que a 
sua propria .autorida:de vá sendo abal-a-da pelo abandono em 
que o deixam ou pretendem deixar alguns de seus auxilia-
res, quaes o General Ferreira do Amaral, director do Ser-
viço ele Sau-de do Exercito, e o General Ribeiro ela Costa, com-
mandante ela Região, ultimamente obrigados a dissentir de 
S. Ex. em materia de interp,retação· de regulamento militar. 

Do Sr. General Ribeiro da Costa sabe-se positivamente 
que manifestou estar disposto até a renunciar a alta missão 
de command,a·nte .cl-a região, c,a,so logre publicidade, ,em :bo-
letim da mesma, a nota do Sr. Ministro ela Guerra acerca 
ele manifestações militares collecüvas. E o facto é ·que a nota 
ainda . não foi publica-da . 

.Embora se tente dissim1.1lar por todos os processos O· ef-
feito da, administração actual, já chegam ao conhecimento 
do povo os rumores de que, felizmente, se en.fraquece o pres-
tigio official. 

A d-esp.eito ,do ,sentimento -de revolta e indignação 
que saltêa os cidadãos de bom senso e patriotismo, conti-
nua-.se a con-citar as altas auto-rida-eles á pratica de actos que 
desa<lreditam o poder publico. 

Não ha muito, li ela tribuna, Sr. Presiden te, a . bri. 
lhante carta com que o illustre jornalista e ex-Deputado se-
nhor Macedo Soares communicava ao Relator do habeas.cor-
pus, que impetrará o tenente Eduardo Gomes a o Supremo 
Tribunal Feder.al, todo o rosario ele vexames que ia passan-
d·o nas c-ellas ,ela Ca•sa de •Corr ecção, onde estão sendo puni. 

dos, por -crimes ou clelictos d·es-conhec<i·cl•os, os aclvei~sarios poli-
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ti-cos da ,situação. Agora, Sr. Presidente, -cumpr-o o gr.ato· de-
ver .de lêr, tambem desta tribuna, não .sõ o off!cio co·m que o 
Ministro da Justiça e Negocios Interiores se di;:igiu av Pre.si-
ct,ente do Supremo Tribunal F ederal, pai-a justificar a deten-
\;ãO -de varias victimas -ela política atrabiliaria, ·mas ,aiu,cl,a a 
carta com que a esposa do nos,so antigo e di-s-ti-n-cti,s,simo c'olle-
ga Ma-cedo Soares documentou e prov,ou, com elementos pho-
togrn phicos. a violendn por elle soffrida. 

E' o seguinte .o officio do Ministro da J ustiça : (lê) 

"Mi nisteri-o da Justiça e Negocios l n teriores -
Rio de Janeir o, 11 d·e Setembro de 1924. 

Exmo. Sr . ministro-presidente do Supr emo T,ri-
bunal Federal - Tenho a honra de responder ao of-
ficio de V. Ex. sob n. 9.080, de 9 elo corrente, trans-
mittindo.mê cõpia do pedido -ele habeas.corpus em que 
são pacientes José EduaNlo de :fyiacedo Soares e ou-
tros, afim de informar ao Egregio Tribul\al. 

Os pacientes, constantes da lista que acompa-
nha o pedido, fóram detidos por ordem do Governo, 
em virtucle do estado de -sitio, como elementos nocivos 
á ordem 1mblica, cuja,s responsabilidades nos negre-
gados e criminosos movimentos revolucionarios de 
julho -do corrente anuo serão devidamente apuradas. 

Como já tive occasião ele dizer a V. Ex., os pa-
cientes estavam recolhidos á sala ela capella-, ao cor-
po da guarda e outros logares da Casa de Correcçãe, 
separa dos dos logares destinados aos r éos de crimes 
communs, de accfü,do com as providencias mandadas 
adoptar pelo Governo. 

Emborn me par C'G;l. como 11a rece á maioria do;; 
interpretes, que a expressão constitucional "togar 
destinado aos réos de crimes communs" não estabe-
lece a exlgencia de uma prisão em edificio especial , 
que pôde não existir no momento, mas apenas a de 
que a detenção do·s presos politicos não se faça no 
mesmo local que est0:in occnri:irlo por presos com -
muns, cuja ,. promiscuidade o legislador quiz evitar, 
c-om o unice fuudan1 e:ri to do r)rcceito elo § 2.o, n. 1. do 
art. 80 da Constituição, o que na especie se verificou, 
comtudo, por simples aca tamento volu![tario á opi-
nião divergente, que reclama uma prisão especial para 
os presos políticos, mandou o Governo preparar, em 
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outros pontos, installações adequadas, afim de para 
ellas tr-ansferir aquelles presos, uma vez que não lhe 
era possível mandar recolhel-os aos quartei-s da For-
ça Policial e aos do CoTpo ·de B-o.mbeiros, -senão em 
casos es1>e_ciaes . 

E' certo que poderia o Governo desterrar o.s pa-
cientes para outros sítios do territorio nacionoal (ar-
tigo 80, 2 .o, do n. 2 da Constituição Federal) , mas 
para -isso preci-sava tomar providencias que garantis-
sem a h abitação, aliml)ntação e tratamento meclico 
aos -desterrados, o que não se ·improvisa. 

Em anterior informação declªrei a V. Ex. que 
i-,,s,o -es·t-ari'::t feito dentro em poncos d:ni;, e só o m>í.o 
estado de tempo e das condições de navegação .fize-
ram reta.rclar a transferencia dos presos, tendo em . 
vista o dever de zelar- 11ela sua sande. 

Cessado ess-e impedimento, cumpre-me informar 
a V. Ex., em relação aos pacientes constantes da 
lista que acompanhou o referido officio <le 9 do cor-
rente: 

1.o, os presos Drs . .Amador da Cunha Bueno Fi-
lho, Nilo Costa e Sylvio Rangel Filho declararam a 
este ministerio, por intermedio do director da Casa 
de Correcção, que não . autorizar.aro o pedido ele ha-
beas-corpus em seu favor e não desejavam ser trans-
feridos da prisão em que se acham para outra, o que 
prejudica em relação a elles• o referido pedido; 

2.o, os p r esos Senador Raul Cardoso {le Mello, 
Oswaldo Sampaio, Pompeu Realle, Sylvio Coelho, Ro-
cll'igo Colle, Heito r Mello, Corrêa de .Araujo e José 
de Souza Marques já foi-am postos em liberdade, es-
tando assim prejuclic(!.clo qualquer pedido ele habeas-
corpus em seu favor; 

3.o, os pr esos tene-nte Humberto Penetti, Jorge 
Lobo Macha,clo, Pedro Martins Rocha, Riogranclino 
Krulle e Cesar Bacchi ele .Araujo foram transfericlos 
para bordo do vapor Cuyabá, onde se acham otttros 
presos militares: 

4.o, os presos Drs. Paulo de La-cerda, José Oi-
ticica, José Eduardo ele Macedo Soares, Edmundo 
Bittem.court, Sr. Alberto Salles Duarte, general .Au-
gusto Ximeno Villeroy, Raul de Paula Lopes, Raphael 
ele .Albuquerque Uclhôa, Dr. Fausto Guayer de .Aze-
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vedo, ·Sr. Julio Ferreira, Dr. Joaquim Pereira Teixeira 
e Sr. Benjamin F. ,da Silveira Motta foram transfe-
ridos para installações adequa·das na Ilha Rasa; 

5.o, Finalmente, o pres~ Mario Rodrigues está 
em um dos quarteis da Policia Militar á di·sposição 
do juiz fed eral da l.a Vara do Districto Federal, em 
virtude rie cumprimento de pena, conforme ao mes-
mo requereu o Dr. Epitacio ela Silva Pessôa, no jprO-
cesso qu~ lhe instaurou. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os meus 
protestos de alta estima e mui distincta con-sideração. 
- João Luiz Alves". 

· Depois da leitura deste officio, cuja cópia a fortuna fez 
com qu-e me viesse cahir ás mãos, procederei á leitura -da 
C{Lrta que a virtuosa esposa do Sr. Macedo Soares dirigiu 
ao Dr. Arthur Ribeiro; Telator do segundo pedido de habeas-
corpus, e do texto da qual se desprehende a inverídicidade 
de muitas das affirmações elo Sr. Ministro. Eis a carta: 

"Illmo. Exmo. Sr. Dr. Arthur Ribeir-o, M. D. Mi-
nistro do Supremo Trilnmal Federal - Tendo sido 
V. Ex. designado pal'a relata r no Supremo Tribunal 
Federal o caso de habeas-corpus em que é impetrante o 
meu marido, José E duardo de Macedo Soa res, jor-
nalista, · ex-Deputado federal pelo Estado do Rio de 
Janeiro, e ,actup)mente preso poHtico na Casa de Cor-
r ecção do Di-stricto F ederal, tomo a liberdade de fazer 
pr esentes a V. Ex. o documento photographico junto e 
as ultimas informações que ain-da posso ministrar ao 
tribunal e da,s quaes V. Ex. fará o uso que julga r 
conveniente aos a l tos interesses da justiça. 

A pl.J.otographia que vae inclusa foi tomada na 
10.a galeria do presidio da Ca,sa de Correcção, dean-

. te do cubiculo 23, occupado pelo general reformado 
do Exer cito Ximeno Villeroy, no domingo 31 de agos-
to passado. 

Ora, no sabbado, 30 de agosto, isto é, na ves-
pera de ser tirada esta p~togra;phia, o Supi·emo Tri-
bunal F ederal , com o voto de V. Ex., negava ao te-
n ente E duardo Gomes (que ,se vê no grupo photogra-
phico) uma ordem de babeas-corpus por esse official 
impetrada cons,iderando que o paciente, segundo in-
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formações do Gover no , nã.-o estava "preso e·Ín logar re-
servado a réos de crimes communs". 

Enti"etanto, ST. Ministro, o tenente Eduardo Go-
mes e seus colllJ)anheiros do Exercito, no dia seguiu-
.te ao ·da -ele.cisão do tribunal, ainda estavam presos 
em cellas da 10.a galerLa do presidio da Oasa de Cor-
recção, visinhando -contiguamente com numerosos con-
demnados que occupam a .mesma galeria. 

•S·ô na tarde desse domingo, 31 de agosto, os re-
ferido-s officiaes · foram transferidos para uma sala 
na ala direita d:o edifício elo ·pi;esidio, dentro do re-
cinto elas muralhas, parede e meia da offici-na ·de sa-
pataria, onde trabalham os cor•recionaes, em cuja ine-
vita vel promiscuidade do.rmem, comem e vivem! 

V. Ex., Sr. Ministro, poderá apreciar, deante 
,desses documentos h is toricos, o qne valem as informa -
ções do Governo. 

O requerimento do tenente Eduardo Gomes ar-
rastou-se cllu·ante mais de ·dez dias até ,ser julgado por 
esse collendo tribunal. O do meu marido, que podia 
ser despachado no dia em que o tribunal tomou co-
nheciment o da violencia contra eJle perpetrada, depois 
de oito dias de espera, ainda não foi definitivamente 
julga·do. 

Nesse longo prazo decorrido, outras arbitrarieda-
des foi,am pratic&das, a's quaes devo levar ao conhe-
cimento de V. Ex. 

Na solitaria do ,presidio, isto é, na prisão exclu-
sivament€ destinada ao castigo dos correcionaes que 
éommettem infracções e deHctos _na penitenciaria, 
estão actualmente q:ecolhidos dois dos ex-alumnos da 
Escola Militar, expulsos em 1922, que foram presos 
em S. Eaulo, no ,dia 5 ·de julho proximo pa,ssado, uni-
camente por suspeitos e como medida prev·entiva; .são 
elles os Srs . Paulo Vieil·a da Rosa e Osmar Soares 
Dutra. Es,tiv,eram preso-s no v:a·por Jaceguay e agora 
foram transportados para a Casa de Co1Tecção. · 

Nessa prisão ,solitaria estão · presos ·ainda os Srs. 
Mario Ro:;setti e Sylvio Lopes Marcondes, menor de 17 
annos de idade, civis, ambos 1Jresos em S. Pa ulo. 

Em cubiculo da enfermaria continuam presos os 
Srs. Nilo Costa e Raul Paula Lopes, aquelle advoga-
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elo residente em Santos e este funccionario da Gama-
ra elos Deuu ta-dos. 

O cl'oqufa l1:ll'ét a V. E;;:. uma idéa exada .(10 r,ue é 
essa enformaria, dos perigos hygienicos que ella offe-
rece e da convivencia a que expõe os presos politi--
cos com os conclemnados da Casa de Oorrecção. 

Entre esses correccionaes recolhidos á enfermaria 
estã,o a lguns c·om perigosas molestirts -contRgiosi1s, co-
mo tive a occasião de chamar a attenção na minha 
carta dirigida aos Srs. Ministros do Supremo Tri-
bunal. 

-O caso que se vae julgar gyr.1, pois, exclusi\-amen-
te em torno da contestação de um fncto : "será a Casa 
ele Oorrecção um logar reservado aos r éos ele cri -
mes communs? Os presos políticos, encerrados, no 
r ecinto das muralhas ela Casa de Oon-ecção, m etticlos 
nos cnbicnlos cles-~-e presi·dio, confin·a-cl-o-s n.'.ls snas soli-
ta ria·s, guardados nas cellas da sua enfermaria, r e-
colhidos em salas destinadas exclusivamente aos .vre-
sicli-arios. capella, escola, sala ele guardas, se1rvinclo-se 
elos seus banheiros e depenclencias, cozinhas, lavan-
derias dos presos, dormindo nos seus catres, acoto-
velando-se diariamente com os correccionaes, que se 
·serv"-<m -d-e.ssas clepenclenc,ia-s par[l os actos quotidia -
nos da vida, estarão ou não em logar 1·eservado aos 
rúos d·e -cri.m·es eo.n11n uns? " 

Eis ahi o que o egregio tribunal vae decidir no 
caso do l:aabeas-co1·pus requerido pelo meu marido. 

Mas não devo terminar, illustre Sr. Ministro, s·em 
pedir a Deus que e,sclareça as vossas consciencias ele 
juizes, que faça comprehencler a urgente necessidade 
ele f azer justiça, para que o nosso paiz não continue 
vict ima de violencia e ele tristes e absurdas illegali-
{1ades, que cobrem de luto a-s paginas da nossa ci-
vilização . 

De V. Ex. patrícia muito attenta. - ,Senhora 
José Eduardo de Macedo Soares. 

Rio de .Janeiro, 8 ele setembro ele 1924" . 

Sr . Presidente, tenho, as,sim, procedid·o á l citur-a ele <lois 
documentos historicos, cuja inserção nos Annaes do Con-
gresso Nacional quero que sirva para que sejam julgadas op-
portunamen te as violencias · do Governo que. nos infelicita. 
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XVIII 

Orçamento da receita e acontec'imentos politicos 

(SESSÃO DE 18 DEl OU'l.'UBRO) 

O Sr. Azevedo Lima - As emen·das do honrad·o Relator 
do orçamento da Receita, abrem-nos a perspectiva de no-
vos soffrimentos. 

O illustre represen,ta·nte de Minas, hospede na Ca-
pital Federal, necessaTiamente não conseguiu ainda appre-
hender toda a grandeza dos pac1ecimentos .que atribulam. a 
alma dos cariocas. Fosse S. Ex., ,como nós da bancada do 
Ois-tr.icto Fecleral, .habitante ,permanente desta cidade, esti-
vess e relac io,nado com as familias da 1po,pulação ,carioca , em 
cuj,o seio já se ouvem os primeiros murmurios de protesto 
contra a crise tremenda que nos atormenta . .. 

O SR. MANOEL VILLABOIM - Que atormenta a to -
elo -0 mundo. 

O SR. LYR•A CASTRO - Em todo o Brasil e não só-
mente na Capital F~deral. O orçamento é llara o Brasil. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . certo S. Ex., partici-
pando a,ssim, ,de modo intimo, de todas as vicissitude.s e des-
gostos que nos opprimem, poria mão no exagero das novas 
taxações e dos imposto,s projecta·dos, que, digam o que dis-
serem, irão forçosame·nte contribuir para que se difficulte 
a subsistencia da população carioca e do Brasil inteiro, <!OIÍllo 
bem o declararam va1:ios ·dos collegas que estão a honrar-me 
com ·a sua attenção - do Brasil inteiro, Sr. Preside11te, pero 
qual per.passa, nesta hora ·de ang,i1s tias políticas, o est;reme-
cimento da reacção contra a incuria dos go,vernantes. 

O SR. MANOEL VJ:iLLABOilVI - Ao ,co,ntrario, essa 
reacção é que tem causado tudo isso. E' a reacção perma-
nente contra a legalidade e contra a ordem:. 

O SR. AUGUSr.ro DE LIMA - Contra a paz e, o tra-
balho. 
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O SR. LYRA. CA.STR:O - E' ella que tem perturbado a 
vida eco·nomica da Nação. (Apoiados.) 

O SR. NICA.NOR: NA.SCIMENTO - Não apoiado. Nin-
g·uem é mais governista do que eu, mas decl-aro que o que 

, faz a ID·entaHda,de revoluci,ouari-a é o nosso systema finan-
ceiro e economico. 

O SR. ADOLfüIO BERGA.MINI - E' a falta ide m1orali-
c1ade na applicação, dos din;heiros pUJblicos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTIH - 1Sobretudo KJS 
programmas politkos d·e .perseguições. 

O SR. ADOLPiHO BERGA.MINI - O ,regímen em que o 
coração est:1 substituído pela vesícula biliar. 

O SR. MA.NOIDL VI•LLA.BOIM Nesse esta,do· de cons-
tante revolta, não pôde haver bôa economia, nem bôas fi -
a·anças . 

O :SR. NICA.NOR NASCIMENTO - E não pôde ter paz 
o Esta-do que sómente c

1
obra impostos do po,bre e não d·o, rico . 

Vou demonstrar a mdnha these com os argumentos m11.is so-
lidos. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Do Brasil inteiro, Sr. P ,resi-
dente, - dizia-·o eu, porque, ·desde o coração do camponio 
brasileiro, torpe e execravelmente eX;plorado pelo senhor de 
latifundos, até á alma do proletario da metropole, sente-se 
que borbulha a ancia de se livrarem todos os noss·os patri. 
cios da oppressão economica e financeira ... 

O SR. LYRA CASTRO - Passando para outro estado 
.~eor. 

O SR. AZEVEDO [;IMA - ... . que os magnatas do ca-
pital, em: conluio inconfessavel com os explorad.ores da fa-
zenda nacional, vão preparando com erros e ,desatinos sem 
con-ta, ·para maior ,desgraça do paiz e intoleravel infelicidade 
do.s consumi,dores brasileiros. 

Todo fim de anno, quando os inditos r epresentantes 
,Ja Commissão .de Finança,s reso-lvem, na sua alta @bedoria, 
escorchar a, . Naçã-o com impostos ·crescentes, vem-se para 
aqui i-nvo·car o p;a,trio.tism,o do brasileiro, procura-se mystifi-
car a Nação, e appella-se .systematicamente para os senti. 
mentos do ·povo, solicitando-se-lhe uma nova parcella de sa-
crifício em pról elo paiz. 

,Cada anrio repete-se a mesma cantilena, aggravam-se 
')S irn:postos e, de ,par com o sa,crifici,o popular, avultam as 
despezas colossaes. 
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O brasileiro, positivamente, está farto de ouvir ·esta 
prégação ann-ual ·de pati,ioti'smo, com a ,qual se simula a 
~alvação ,do -p::üz, para se buscarem •os fundos neces-sarios ás 
füssipações e desperdicios. 

Os no·ssos docei-s patrícios já começam a senhorear-se 
'1-ll conh ecimento comI}leto da situação, e veem, descorçoa-
dos, que o ,que nos inspira, a nõs l egisladores, não é o inte-
resse -ela salvação ·publica, mas a necessidade imperio·sa -de 
;r;iro}ongar o movimento oscillato·rio -da g-angorra nacional, a 
que -se convencionou dar o n'ome de p-oder publico. 

Methodicamente, ,sem descontinuar, -em todo fim ide an-
no, fallam com aquella notavel profic-iencia, que não nos é 
licito dissimu-lar, 'todos- o-s verdadeiros ·doutores que po-ntifi- , 
r·am na Commissão de Finanças. Esses preleccionadores -da 
sabença financeira deslumbram-n·os a ingenuidade com o 
i,ril-ho das ·suas la ntejoulas e ·p.1.1ocuram fascinar, com pro-
messas ide um reerguimento econom i·co e fina ncei-ro proxi-
rno,, a bôa fé dos ctdadã:o-s -des1)rev·enido•s. 

O brasileiro, paciente e .pacifico, ouve lá fóra os vagos 
rumores de que se está aqui de-.r'1tro a pre;parar a gestação 
de um molllstro novo, fruêto do contubernio -cl,o Governo com 
a Gamara dos Deputados. (Risos.) 

O SR. ALBERICO DE l\lIOR.AES - V. Ex. dê-me li-
c~nça para ficar fóra -do parto. 

O SR. AZIDVEDO LIMA - os ·tempos ,passam, os tem-
pos vão-se, e quando ,o P.resi<den·te ·da Republica delibera 
sanc-cionar o orçamento, -ou quando não o sanc-ciona, -como 
Do tempo do ,governo do ·Sr. Epitacio Pes·sôa, é sem,pre o 
l7l'esmo ,descalabro, a mesma polittca .finan-ceira pedestre. 
terra a terra, sem idéas e -sem· programma; é a obra material 
nega.ndo o-s devaneios ,dos poetas; é a lettra da lei desmen-
tind·o os son•hos e os i-cléalismos dos financeiros improvi-
swdos. 

Ma.s o povo .começa de cançar. 
O SR. GILBERTO AJ\,1:ADO - Se o povo não está sa-

tisfeito com os velh·o-s, que venham os novos. 
O SR. AZEVEDO LIMA - O movimento de revolta mi-

litar armada e o sentimento de revolta civil não são, <Se-
nho-res, ·os factores ·da ,degringolada economica, nem a· causa 
determinante do des-c-alabro financeiro! Não, pelo contra-
rio. A desordem no dornli.nio das finanças , ·da . economia nacio-
nal, essa, sim, ·é a con-sequencia immediata .do chaos e da 
an-archia mental .qu-e nos dominam e operam, consequente-
mente, a per turbaçã·o da ordem nacional , causando o sobre-
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salto no sentimento -elo povo e subvertendo a tranquillidnde 
das familias. 1 

. Dar-se-ha o -caso, Sr. Presidente , que a capacidade tri-
butaria do bra-sileiro, tão longamente explorada pelo,s legis-
ladores ,patricios, ainida ' ,se sinta ·em condições de supportar 
-0s n-0vos onus que, ·neste anno de aborrecimentos e t ris tezas , 
lhe -propõe o n·ovel Relator do orçamento da Receita? Será 
possível que, deante da terrível emergencia em que nos ac•hu-
mos, ,segundo os termos tex tuaes do proprio prolator, a crea-
ção de novas fontes de renda e .a a ggrav.ação elas existen-
tes sejam toleradas pelos contli,buintes brasileiros ? P osi-
tivamente, aquelles ,dos politicos, que '·privarem ·na intimida-
de dos seus correligionarios, que tiv,erem ingres,s o assíduo 
no tugurio elos- -patrícios atormentados, facilmente compre-

, henderão que da Nação já não é licito e:xigir ness·e momen-
to ·um .novo esforço tributario, ainda que se ternha de appellar, 
de accôrdo com as praxes secliçws , .para os s eus arraigad·os 

· sentimentos de patriotismo. 
Não ,comprehendo, por exemplo, Sr. Presidente, como 

se possam conciliar -0s -interesses econom'icos com os finan- · 
ceiros do ,paiz, adoptanido- se aquella medida ,que se [n·opõe 
gravar com taxas anti-economicas e exorbitantes a guzolina, 
os oleos lubrificantes, o kerozene e outros combustíveis. 

O SR. NICANORJ NASCIMENTO - Y.eja V. E x. essa 
tarifação absurda: Uma ca•sa, que um pobre com1Jra por 2 
contos .a.e réis, paga ·de imposto rn;ai·S de 25 oio sobre o cus-
to da 'Propri·edade, e entreta-nt-o, ,o Sr. Epitacio Pessôa com-
pra -um automovel por 152 coutos e não .paga um nickel de 
imposto. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Que é isso, .Sr, Presidente, 
senão desattender os in.teresses do p·aiz? 

Quando toda a nação brada ·pela necessidade ·de se ba-
rat earem o-s meios de transportes ; quando os homens, que 
teem aprofundado verda-0.eiramente -o estudo das questões 
attinentes á erige da ,subsi,s tencia e á carest ia da -vida, re-
clamam a baixa das tari:ras e a facilidade ,dos -transportes , é 
precisamente a Gommissão de Finanças que ipropõe ,pelo or-
gão ·do Relator do orçamento ·da Receita um augmento cte ta -
xa•s sobre os combustivets ini!Portados, o que trará economi-
camente, como cons-equencia, · a aggravação dos fretes e o 
encarecimento -c~os generos. 

Dir-se-ha, -sinceramente, que a crise poli tica que nos 
as-soberba e da qual dão t es temunho inequívoco até despa-
chos telegraphicos officiaes que lograram publicidade em or-
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g-ãos da impren,sa ·clarioca, ,clir-se-ha que a ·crise politica àe que 
estamos saltea-clos haja ele ser divorciada da -crise economica e 
financeira, que os desregramentos d os mãos governos repu-
blicanos veem annualmente aggravanclo? Se se pensa sin -
ceramente na po,ssibilicl'ade ele legar ao .povo bra,sileiro um 
orçamento escorchante, quanclo ene a nceia po.r se livrar da 
anarchia politica, erra .o legislad·or, erra •a Camara, erramlüs 
to-dos, a·busanclo elo direito de sobresal.ta r o es.pirito publi,co e 
alvoro.çar as ·conscienci-as a-ss ombr.aclas, verdadeiramente as-
sombradas dia-nte elo espectaculo tremendo que nos offerece 
a actualiclacle. 

, O SR. ADOLPHO BERGAJ\/IINI - E' o governo que 
está fazendo ,a revolução. Já. cli.sse isso e repit-0: é o governo 
que ·está faz·endo a rev,o1uçãól. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E ' o Governo que está fa-
zendo a revolução, clis·se o meu honrado companheiro de 
bancada, e é ainda o Governo que annuncia ao ,paiz a no-
va ele que a r evolução se alastra e se propaga .. . 

O SR. ADOLPHO BEP.JGAMINI - E empolga a Nação . 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . fazendo periclitar quasi 

que a propria unidade nacional. 
Ainda hoje, um elos mais a-catados jornaes desta cidade 

forneceu ao -seu publico -insoffrido a ·noticia sens·acional de 
um despa,cho telegraphico,. que já agora -circula ,sob a r es-
pom;abiliclacle de um illustre rep.resentante da diplomacia 
brasileira. 

E sse -despacho, Sr. Presidente, ouça--o V. Ex. e o apre-
cie como a gravidade -do momento o reclam•a: 

"João Francisco a•guarda -capitão Távora, que se 
acha em Posadas, •para -ir ao encontro de Zéca Netto 
e Leonel da Rocha, e_m S. Borja. 

Rio Grande s erá invadido simultaneamente por 
São Borja, S. Luiz, Sant'Anna e Santo Angelo. 

Os revoltos os estão passand-o metralhadoras pa-
ra a·s :fo.rça:s de Zéca N•etto e Leonel da Ro•ch a. 

-Coronel ·Cunha Bueno, ,com .seis officiaes- hu n.ga-
ros e varios soldado-s •allemães, vae commandar for-
ças revoltosas em Rio Grande. 

E'Steve em conferencia com Honorio Lemes, em· 
.Sant'Anna, o, ,secretario de João Fra.nci-sco, levando 
muito dinheiro para compra de armamentos e muni-
ções." 
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Tal telegramma, Sr. Presidente, foi e:iqJedido ao .sr. Fe-
lix Pacheco, desastrado Ministl'O das Relações Exteriores ... 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não apoiado . 
O SRJ. AZEVEDO LIMA - ... pelo . Sr. Pedro, de To-

ledo, nosso embaixador acreditado em Buenos Aire.s. A es·se 
telegramma segue-se, como nos informa a recl-acção do m·a-
tutino A Patrfa, a confirmaçã:o fornecida pelo tele.gTam!IIla 
do Sr. Gastão Rio Bra·nco, adualmente no exercicio do· car-
go de encarregado -dos neg-oc'io.s do Brasil em Mon·tevidéo· . .. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. acrecli-ta na au-
füenticidade desse telegramma ·1 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . o qual accrescenta 
que Siqueira Campos é o ,secreta\·io de Zéca Netto. 

Sr. Presidente, acredito fielmente na authentidclade des-
se telegramma ---'- declaro-o em resposta a·o -apa-rte d-o meu 
nobre collega. 

O SR. AUGUSTO · DE LIMA - Gomo pôde ter obtido 
o jornal a publicação desse telegramma? 

O SR. ADOLPHO •BERGAMINI - Do mesmo modo 
que foi ·O unico jórnal a publicar o movimento que houve 
no Ministerio -do Exteri-or, entre Ministros e corpos consu-
lares. Bem in·form•ado para um assumpto, é natural que o 
esteja para outro . · 

O SR. AZEVEDO LIMA - Acredito na ,authenticidade 
elo telegr.amma, tanto mais que, se a publicação delle não é 
o resultado de uma n.ova inhabilida,de elo nosso chanceller, 
q.ue a autorizou, ou ,determinou, tem pe1o men-os a chan-
cella de um dos nossos mais preclaros ,collega,s. 

E' de d'acto, á primeira vista, surprehendente que a 
corr.espo·ndenda de ,dois repr-es·entantes do Brasil, no estran-
geivo, ,com o nosso Mtn.istro ,elas Relações ExterioTes·, para de-
nun,cia de um facto melindroso que se rpas-sa n-o territorio 
nacional, e talvez ·no t-erritorio estrangeiro, viesse ;tã-o escan-
dalosamente a lume no jornal elo Sr. Fra·ncisco Vallaclares. 
As inconveniencias e imprucl·encias do Ministro elos IDstran-
geir-os, já c·onhecida,s e commentada·s, induzem-nos, porém, 
a acceHar ·até a hypothese de que foi .suggerid•a pelo pro-
prio Ministro a ·publicação dos telegram\lilas. Só o ·sr. Valla-
dares poderá esdarecer satisfacltoriamente esse ponto. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. acha - mesmo 
que fosse autherutico esse telegramma - que ·,uma ,revolu-
ção que se -annuncia, até desilgnando os pontos de entrada 
para a invasão, seja uma . revolução séria? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não, não é seria !. .. 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA - Uma revolução .irrom -
pe; nãü se annuncia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - .. . é ,de brinca-d eira, é uma 
r evoluçã,o de pagode! (Riso.) 

O SR. BAPTISTA Lt)",ZARDO (-pa.ra o Sr. Augusto de 
Limia) - E, como V. Ex. pôde admittir que o nosso em-
baixador, -em Buenos Aires, c·ommunique ao Governo da Na-
ção uma brincadeira des,':!a ordem? V. Ex. admitte isso? · 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Se c'hega aO' conheci-
mento dos embaixadores o programma dessa r evoluçã,o, real-
mente os ·tramadores ,da mesma ·são tão irndiscretos que S!l 
não lhes -deve dar credito . 

O SR. ADOLPHO BERGAivIINI - Podem não ser in -
discretos, porque podem\ estar t ransmitindo u ma verdade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Acredito, Sr. Pl'esi-clente, 
1·eligiosamente, na au then,tici,da-de des·se telegramma, como 
começo já a acreditar na to1erancia relativa ela censur,a p o-
licial ,para com alguns orgãos ,p,rivil~gia·do·s da imprensa. 

A,credito na to'lerancia policial , porque permittiu que o 
despacho telegra'P'hico 0onsegu.isse inserção em um, diario 
altamente conceituado no no,sso meio e, depois, acredito taro-
bem na duthenticidade do t eleg.ramma, porque 'llada m e per: 
mitte negar fé á pessoa ide um dos nossos illu.stres confrades, 
Deputado insuspeito ás airtoridades governamentaes, repre-
sentante do Estado de Minas, director, ·proprietar io e o m ais 
a.lto responsavel pela redacção do qu.otidian-0 A Patria, o 
Sr. · JJ'ranch5co Valladares. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - O jornal não afiança a 
seriedade de quem -expediu o telegramma. 

O SR. AZEV1EDO DIMA - E' fóra ·de duvida que o il-
lustre Deputado .governista, energico e inteliigente, não per-
mi-ttiria Jevianamente que obtivesse publicação em seu jor-
nal um telegramma, cuda au.thenticidade ·POT S. Ex. não esti-
vesse préviamente apurada. 

O SR AUGUSTO DE LI MA - Na imprensa, n em sem-
pre isso se dá. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTB: - Nesse caso, tal-
vez o Sr. Valladares não tenha responsabilidade. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - VV. EEx., vejam a 
coincidencia: ha noticias .provenien tes d o exterior que ·só a 
A Patria publica, como esse telegram:m:a só nesse jor nal se 
estampa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Quer seja verdadeiro -ou fal-
so o telegramma, -ou a policia não ,se p reoccupa com a s-or-
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te ·do Deputado mineiro, e com isto 1homologa a legitim;iclade 
do ,despa-cho, ou, então, ·passa a suspeitar de sua leaidade 
politica e tem de lhe pôr no encalço·, daqui avante, .seus 
satellites ·e Sl)oleta•s, como occ,orre com o Deputado pelo Dis -
tricto Federal, ,só ·porque vem assignalando o,s desmandos 
officiaes. 

O SR. NICANOR NASCIMJDNTO - Peço licença para 
dizer que o Sr. Francis-co Vallaclares nã-o era capaz nem de 
uma leviandade, nem ·de uma deslealdade. Não pôde, portan-
to, .ser acompanhado , .pelos esbirros . . 

O SR ADOLPHO BERGAMINI - O orador tambem é 
incapaz de uma cousa e de outra. Acaba, entretanto, d,e dizer 

- que é ac-ompan·hado [Pela Policia. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Sr. Preei!clente, o telegram-

ma é verdadeiro. O telegramma é exacto; o telegramma não 
merece ser desmentido. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E esses armamentos 
todos, e esse preparo bellico todo, dentro elo territorio da 
Arg,entina? V. Ex. não vê que é absurdo?! 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E a indisciplina no 
Di-stricito F·ederal ? Ainda houtem houve um incid•ente com 
o general Ribeiro da Costa. · 

O· SR. AZEVEDO LIMA - Quando a autori!dade ·do Go. 
verno ou ,de seus auxilia·r es ,corre risco e um jornal, um De-
putad·o, um cidadão qualquer annuncia a gravidade dos fa: 
ctos, que se prendem aos destinos, nacionaes, de todos os 
cantos surgem os 'panegyTistas do Gover no, os thuriibularios 
da au toridade, para affirmar que esses fa.ctos não sã·o senão 
r éles boatos, assoalhados pelos iuimigo·s ela ordem. 

O SR. GILBERTO AMADO - No caso, peço licença •a 
V. Ex. para refl.ectirmos, um bocadinho: Nã,o· acha que acu-
diria a·o espírito mais imparcial a idéa de que es,~e telegram. 
ma não podia ser authentico? Onde o exagger·O ou panegy. 
rismo? ·Todo o homem normal, sensato, diria logo que esse 
telegramma não podia e não devia ser authentico, publicado 
em um jornal evidentemente sympathico ao Governo·. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tudo agora é apo. 
crypho. Tudo isso que V. E.x. referiu, exactamente, é o que faz 
crêr na veracida de do despacho. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não ha meio, $r. Presiden-
te, de forçar o Governo a confessar a verdade. S'õ o tempo e 
as ' circumstancias é que vã-o, paulatinamente, cleinonstranclo 
o acer to das denuncia,s ·de grandes acontecimentos que teem 
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entendido · com interesses d,o paiz, denuncias que , mais ,ele 
um,a vez, tenrho levado ao conhecimento ,ela Nação, por meio 
dest:;t tribuna , cuja liberdade e emancipação nem sempre. 
teem .sido garantidas pela autoridade da Mesa e pela ,policia 
da Gamara. 

Discursos que pronunciei ha longa data airncla nã·o fo_ 
mm ·publicados. 

O SR. ADOLP.HO BERGAMI:NI - Et ego quoque. 
O SR. AZEl'VEDO LI,MA --, O discurso, que proferi no 

dia, preciso em' que deflagrou a revolução ele S. Pa,ulo, até ,es -
te momento não recebeu, ·da parte ·da Mesa, a ,devida autori-
z::ição para que o,btivesse in•serção nos Annaes da Gamara. 

O SR. ADOLPr:HO BERGAMINI - Meu celebr,e "Viva 
a Revolução" tambem .não sahiu no Dianio do Congresso; 
tive de publical.o á minha custa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Já entã·o, ·Se -bem me lem-
brn, annunciava as grandes e temerosas calamidades que 
se iriam ,desenrolar, a despeito do decreto ·do Governo, que 
estabelecia isenção de im:postos para generos alimenticios 
imrporta,dos. 

Declarava, nesse dia , de vibrações e de temores, que a 
obra do Gov,erno · não· pa,ssava ,ele pr1omessa delusoria, que os 
facto~ e a realida de iriam, desgraça,damente, sem demora, 
desmentir. 

Todos, a una voce, açodaiclamente, enthusiasticam:ente, 
em torno ele ,mim, como que a me vedarem o uso da palavra, 
conclamavam as excellencias do decreto e elevavam ,o Pre. 
sidente ·da Republica aos píncaros da im1m0Úalidade. An-
nunciavam que, á força ,elo decreto, iria n01,malizar.se a vida 
do paiz; _que se moderariam os soffrimen:t·os popularoo e, a 
breve trecho, s,eria o,fferecida á Nação toda a somma neces-
saria de generos alimenticios a resto de barato, a preço ao 
alcance de qualquer algibeira. • 

Estava a entrar pelos olhos do mais myope düs brasi-
leiros, estava .a forçar os Srs. Deputados a que comprehen-
dessem a sua completa inutiHdade o decreto do Executiv,o 
tend,en.te a revoga r leis üe economia política, burlando-as. por 
meio de artifícios ·do poder. Mas, a solidariedade política tem 
meios ele fechar ,os olhos ao esplendor da verda,de. 

O tempo passou, e, ·agora, e.stamos nós, mais do que li.a 
tres mezes, soffrendo as angustias e agruras intoleraveis 
de uma exacerbação da crise, á qual se offerecem o remec1io 
ele novas taxações e a ameaça definitiva de novos impo·stos. 

Affirmei que mec1idas rig,oro,sas, as mais rigoro.sas me-
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c1itlas, que na Repnblicn se t eem appli cado C"Ontra os conspi-
radores ele Estado, estavmn a exercer-se ex='l'i ,ele sitios secre 0 

tos , siti-o,s clandestinos, sitios ignor&dois, urna vez que os 
decretos ainda não haviam: sido entregues á publicação no 
orgão official. 

Desmentiram-me, contes taram.me ard-orosarnente, mas, 
logo após, talvez, arrependido, tardiamente arrependido, da0 
violen.cias injustifica·das, que havia levad-o a effeito contra 
cidadãos inca-uto,s, o Governo deliberou det!c)rmilmr que fos-
sem successivameute publicados todos os decretos de sitio, 
m edia·ute os quaes, üs governadores _estadoaes estavam per-
seguindo as opposições orga·niza,das. 

Em seguida, annunciei as ·perseguições contra indivi-
duos, contra associações, ·contra jornaes indepen,dentes, que 
se reproduziam quotidianamente, sem que o Governo tivesse 
um fundamento solido em que se apoiar para justificar, em 
face da Nação, os attentados á liberdade e ao direito. Os pri-
sioneiros continuam detido-s, os. jornaes cuja publicação foi 
sustada continuam com -a.s portas fec:hadas . . . · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINJ - E os seus ·operarios 
na miseria. 

O SR AZEVEDO LIMA - A chacina em S. Paulo , o 
bombardeio ida capital contra todos- os principios tle direito 
publico internacional, o ,saque pratica-do pelos soldad·os es-
tadoaes, apurados em inquedtos policiae,'l, ora entregues á 
publicidade, tudo, tudo me contestaram. 

·Toda a serie triste de erros a dministrativos, de -desgo-
vern·o, de violencias recebeu rda voz dos menos extremados, 
dos governistas um ·desmentid·o categorico. Agora, ous.arãó 
ainda redarguir-·me os paladinos- do Governo? 

A crise tomou tal vulto, o mal estar naci-onal subiu a 
tal ponto que. o desgosto p ublk o se. transformou em cala-
midade e, ao em vez d·e se mitigaTem o rigor e a p ersegui-
çfí.o, tanto r edobraram elles que os proprios correligionarios 
do Governo sentem já ' que augmenta e cresce, e se multi.-
pli-ca, de m,odo inutil, o requill'te ,de r igor e de aspereza. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'I'H - Agora m esmo, foi 
preso o ex.Deputado Sr, Barttlet J•ames, .para o qual, aliás, 
inventaram o sitio influiu-do no transito das ruas ... 

ü SR. AZEVlllDO LIMA - Tod-os os dias são effe-
ctuadas novas prisões. Um fun,ccional'io da Secretaria ela 
Camara, o Sr. Raul de Paula Lopes, conserva-se· preso ha mais 
de um me21. Ex-Deputa-dos, medicos, advogados, .proletarios, ex-
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piam n·o ,desterro e na cadeia, a velleidade de terem si-do 
opposicio.nistas. Recrudece o terror. 

A ;propria discordia já começa a lavrar nós co·ncilios do 
Governo. Os auxiliares mais sinceros do Presidente entram 
a ex.perimentar resentimentos contra as ,praticas ele a1guns 
compa·n'heiros do gabinete do Governo. 

principio foi aquella carta, aquella inolvidavel carta 
do Marechal F.a-ntoura . .. 

O SR. ADOLPHO BlJJRGAMINI - lJJ' preciso não esque-
cer que a provocação partiu do Ministro da Guerra. 

O SR. AZEVIDDO LIMA - . .. acoimando, sem rebu-
ços, ins,ophismavelmente, o Sr. Ministro da Guerra de haver 
pa1·ticipaiél.o, pelo menos, por negligencia e descuido ... 

O SR ADOLPHO BERGAMINI - Isso, aliás, em res. 
posta a uma carta do Sr. Setembrino d,e Carvalho. 

O SR. AZEVEDO LIMA -----: . .. da preparação da rebel-
lião. Depois, veio o aviso do mesmo ministro, sempre o 
Ministro ·da Guerra, que anda a produzir bulha e matinada 
em torno de uma manifestação . .. 

O SR. ADOLPiHO BERGAMINI - E que não contém a 
sua vaidade, ferindo collegas de armQ.-s. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . e, ante a resistenda de 
altas autoridades militares á adhesão á festa que ilhe vão offe-
recer, não va-cillou ém. adoptar interpretações capciosas dos re-
gulamentos militar-es ,para forçal.as a tom.ar a:iarte na mani. 
festação, á qual, · no seu entender, não se pôde attribuir o 
caracter de demonstração conectiva e politica . 

Finalmente, é o acto de energia, de altaneria d-o chefe 
da nossa região militar, que acabou •])Or se demittir ... 

O S!='l,. ADOLPHO BERGAMINI - Abandonou o logar. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . considerando como at. 

tentatorio de seu prestigio e autoridade o conceito tendencio-
so do Minis·tro da Guerra acerca do,s regulamentos militares. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Nas condições em 
que foi feito: reproduzi-do emi tod·os o.s j-ornaes, para depri. 
mir o Sr. Ribeiro da Costa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Se não fosse longa a expli. 
cação de.sse general, valeria a pena, Sr. Presidente, fàzer 
com que fossem consignados nos Ann-aes d·o Congresso al-
guns dos termos ,do boletim com que o ene1,gico militar Sr. 
Ribeiro· da Costa repe'lliu a interpretação ministerial. 

O SR. NICANOR NAS-CIMENTO - Posso affirmar a V. 
Ex. que é um: d·os melhores e mais dign.os patriotas brasi-
leiros . 
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O SR. ADOLPHO BERGAlVIINI -- lVIuito bem. Foi mui-
to· mal-tratado pelo Ministro ela Guerrn. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Seja-me permitticlo, ao me-
nos, dizer que o eminente militar, sponte propria, por deli-
beração sua, passon a outrem o commando d a Re.g-ião ]1filitar 
antes do resposta official ao seu -pecliclo de clemis,são. A res-
posta estava demorando. A permanencia do aviso aggravava 
a situação. O general sentia-se diminuiclo, e ·houve por bem 
não· a guarclM: a -ele.mi ssão solicitada. Quer,o dizer : não é ver-
dadeim a informação em varia, ins·erta no Jornal do Com = 
mercio, de que havia .sido acceita a demissão solicitada ou 
que teria sido demittido a pedido. Não; o general r esolveu iJ.ãO 
esperar a resposta -do Governo . Pediu demissão, e, logo apõ-s, 
abandonou o pos-to de commanclo da regiã-o, de modo termi-
nante e categorico , -segundo se -cleprehencle elo boletim da re-
pai:tição milita r de que era chefe. · 

·Em verdade, Sr. P r esidente, ten·ho para mim que nã o 
praticou -um acto ele rigorosa disciplina. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'.DH - V. Ex. pôde dizer 
que foi francamente 1.1m acto de indisctplina. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quando a dignklade 
collide com a di&ciplina, deve prevalecer a dignidade. 

o SR. AZEVEDO LIMA - Nã·o posso COIDip-rehender 
que a esse ,general, suborclinado ás determinações do,s regu-
lamentos militares, fosse licito, sem grave infracção da dis-
ciplina, abandon,ar a seu talante , a repartição militar que 
dirigia. · 

S-e assim procedeu 11m fiel solidario do Governo é por-
que lhe custava supporfar ·os destemperos do ministro. 

Com o .gesto do general Ribeiro da Costa, fo i posto de 
manifesto que os proprios servidores do Govern-o, os mais 
leaes e fieis aux:iHares da -sua gestão, perderam completamen-
te a noção da ordem e da disciplina. 

Ain,da me r esoam ·nos ouvidos as palavras desoladoras 
com que o leader da maioria, na tarde tormentosa d,e 5 de 
julho ultimo, apostrophava -os que. não communga.ssem c-om 
o Governo em uma solidariedade rigoros-a para a salvação do 
paiz. 

Lembra-m e que increpou de impatri-otas e perturbadore-s 
,da ordem os que não prestassem -obedien!cia pas•siva e so -
lidariedade absoluta -ao Governo ameaçado. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não apoiado. O,s que 
manifestavam solidariedade ao Governo estav,am a seu lado 
na manutenção da ordem; -e eram contrarias á subver,são. 
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O SR. NICANOR ,NA!SCIMENTO - Os que estavam e 
estão com o Governo declaram que a 0l'dem material é a 
base de qualquer progresso . 

O SR AZIDV,illDO LIMA - Ai ,de nós se tivessemas, to-
dos os .brasileiros, ele applaudir .freneticamente a acçã-0 elo Go-
verno actual ! .Se delt)Jerassemos apoiar inc•onclicionalmente, 
todos os -attentaclos pra ticados contra os interesses da Naçã o, 
pocleriamos passa r - é certo, á posteridade ,como mQclelo ele 
gov,ernistas , como protótypos de políticos fixados na preoc-
cupação -da obediencia e da disciplina. !riamos, porém ao 
mesmo passo, ser assignalaclos na historia com o estigma de 
insensíveis, inclifferentes e anesthesiaelo·s. 

A minha consciencia bra-claria, se me obrigassem a as-
sistir impassível a attentaclos {la aititucle daquelle mediante 
o qual o Governo -su,p,primiu a publicação do Correio da . 
Manhã. 

O SR. ADOLPHO BERG.A.MINI - E da A R.ua, como 
tambem elos eliscurs·os dos Deputados. 

As sentenças judiciaria,s não :são obedecidas, mas os 
mandados de manutenção para as ,casas de jogo são respei-
tados imme·dia tamente. 

O SR. HENRIQUE DODSWOB'DH - A censura é par-
cial. A alguns jornalistas pP.rm~tte-se até que offendam a 
memoria ele morto,s. / 

O SR. AZEVEDO LIMA - Sentir-me-hia ab-aixo do 
proprLo servilismo, que nos ·de.s,d,o·ul'a, s-e nãJo me rebeHas·s·e 
contra as violencia,s que opprimem a liberdade dos -cidadãos 
indefesos , recolhidos a os cub\culos {la Casa de Correcção e 
ás paragens ele ilhas inhabitaveis, como a Rasa e a . Trinda0 

-ele, sob o pretexto d-e ·haverem participado da sedição mi-
litar, más que de facto aão apenas clesaffectos ·da pessoa do 
Presidente ·ou aclv,ersarios da política ·situa,cionista. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A Policia, ·a1go-
ra, está cha mando ti or-dem os estudantes ·de medicina, por-
que se manifestaram contra a prtsão do professor Bruno 
Lobo. 

O SR. AZEVEiDO LIMA - Sentir-me-hia, Sr. PJ·esiden-
:te, en vergonhado se, info.rmad-o, -como estou perfeitaménte, 
ele que os prisioneiros ela ilha Rasa adoecem ,de fome e sof-
fl'em necessidades ínauditas, não viess e denunciar ao paiz 
que foi escolhida essa ilha para .logar de degredo dos presos 
p·olitico,s , porque é cus·tosamente acces,sivel ás embar.cações 
que devem trans,portar os alim!entos, e nella não .poêlem as 
victima s receber as visitas assicluas ele ,suas familias. De tal 
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sorte iproro,ga-se, indirecta:mente, a inco.mmuni,cabi,lidade dos 
presos. 

Vejo que um Deputado, neste recinto, está rindo da mi-
seria dos noss·os irmãos. · 

O SR. JOÃO SANTOS - Será uma intolerancia de V. 
Ex. prohibir que um Deputado se ria no recinto. 

O SR. JOAQUIM DE SALLElS - Eu me ri por achar 
extrao1,dinar io que as embarcações não pudessem atra:car na 
ilha Rasa para levar alimentos aos presos, quando estes pu-
deram -desembarcar alli. 

O SR. ARTHUR CAETANO - Mas, em todas as es-
quinas, é commentad-o o facto ·de que os presos estão mor-
rendo de fome. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Não é verdade. Ne-
nhum preso ootá mouendo de fome ·na ilha Rasa. Direi o que 
houve. O Sr. Edmundo Bittenco·urt collllI}rou ,por 50$ uma ga-
roupa, e o Sr. Pereira Teixeira -prepa1'ou com ella um vatapá, 
que occasionou uma perturbação gastrica. Os presos, por isso, 
tiveram de ficar •de diéta. 

O SRl. AZEVIDDO LIMA - Nos ultimos dias, quando a 
furia do mar lhe encapellou as ondas e as embarcações li-
geiras não pµ:deram approximar-·se da ilha Rasa, cujo perfil 
é absolutamente · inaceesivel ás -embarcaçõ,es em dias de re-
saca, os presos p·oliticoe, cujo numé.ro -ahi ascende a mais de 
oitenta, passaram varios dias sem alime·ntos, e tão grave já 
era então a s ituação que, na E,scola de Aviação Nava'l, se 
apparelhou o hydroplano F 5 para jogar-lhes do ar os alimen-
tos ,de que ,precisavam. · 

O SR. ART!HUR CAETANO - Muito bem; é exacto. 
O SR. AZEl'VEDO LIMA - Posso affirmal-o á Oasa, 

posso affirmal-o a todos os brasileiro,s, com a certeza plena 
de que digo uma verdade, verdade identica ás ·outras, que o 
Governo successivamente desmentira, embora mahs tarde os 
factos amplamente as confirma:ssem. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - E' um argumento 
absurdo o de que ·os presos estão ha tres dias sem alimen-
to,s, porque não s-e compre:hende que se enviem diariamente 
almoço e jantar para elles. Alli forçosamente deve existir 
uma despensa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Pareceria tamlbem 
absurdo que presos politicoe fossem recolhi-d-os a logares des-
tina-elos a réos de clrime commum ; no entan.to, isto s-e deu. 

O .S'Rl. JOAQUIM DE SAILLES - VV. EEx. quereriam 

1 . 
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que o Governo os mandasse para Cucuhy 'OU Fernan,do de 
Noronha? ! 

O SR. HENRIQt[E . DODSWORTH - A violencia maior 
está em prender sem razão. 

O .SR. JOAQUIM DE SALLES - Isso é outra cousa: 
não sei se o Governo tem ·ou não razão para prender; presu~ 
mo que a ten•ha. 

O SR. A:ZEVEDO LIMA - Perseguições, pr isões, de-
portações, intranquillidade publica, .suspensão de diarios, cen. 
sura da publicida·de, ·discordia entre os homens da adminis. 
tração - eis ahi, Sr. Presidente, o es-pectaculo que nos or-
ferece a situaçlfo actual. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Se o Governo não 
agisse, seria um Governo poltrão, sem a: meno,r co·ns-ciencia 
do seu dever. Antes da revolta de ·5 de julho, V. Ex . . nunca 
fez estas al1ega,ções. Porque?. Po1•q,ue nunca houve d·emons-
trações de rebeldia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não me admira que a in,sen-
sibilidade -do Governo o leve a •deixar que reine a fome entre 
os [>risioneiros da ilha Rasa . .. 

O .SR AUGUSTO DE LIMA - Ni-nguem d·e bom sen!!o 
pôde a-creditar que o Gov-ern•o tenha deixado á fome os pri. 
sioneiros. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - . .. não me admira que, ,por 
calc-ulo ou por des:Ldia, se tenha condemnado ao j ejum um 
punhçtdo de prisioneiros. Não me a·dmira, po.rque, por indi:r. 
ferença, por incuria , por neglíg-encia, já se está condemnan. 
do to·do o povo bra-sileiro á fome creBcente. · 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - V. Ex. pôéle a,ccres. 
cen t.a r tambem: o Sr. Artliur Bernardes é ·o unico culpado 
pelo frio :que está fazendo agora, em m'eia1dos de outubro ... 

E' o Governo culpado disso . V. Ex . não attdbue tam-
bem a -carestia dos generos a·o Sr. Presidente da Republica, 
ao "tyranno da Nação"? 

O SR AZEVEDO LIMA - Se lha, para mim, nestes dias!! 
de grandes provações n:a.-cionaes, uma consolação , é a de que 
sinto ap'f)roximar.se a alvorada redemptora da nossa liber-
dade. 

A Oommiissão de Orçamento, e com ella a Camara, vo. 
tem as taxas escorc'hantes de um orçamento •de arroc•ho; pro, 
siga o Governo na sua politica de oppressão; refine a poli. 
eia nas .suas perseguições; ·OS Deputados, , os felizard,o,s, os 
beneficia1ios do substdio ;riam, com desdem, da miseria na-
cional ! 
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Riam como qui-zerem, tripudiem os gosadores do erario 
nadorn1l , os louv-aininheiro.s do governo, os epicuristas -da 
politica sobre a infelicidade publiêa ; confiem illimitadamen-
te os sonhadores, os idealistas, os poetas, que nos andam 
fa,ntasiando mundos mirabolantes, ' e>rn violen,cias d'e toda 
ordem, mas tenham por certo, tambem, que o paiz anceia por 
uma renovação do.s nossos costumes politi-cos e pela substi-
tuição •desse-s corrilhos regionaes, dessa politicalha rasteira, 
que de .norte a sul da patria não vive senão para usurpar os 
direitos dos brasileiros e confiscar-lhes· todas as liber,da cles. 

O SR. GILBERTO AMADO - V. Ex. o,ppõe ao idealis-
mo - o materialismo? 

O_ SR. AZEVEDO LIMA - Saibam os brasileiros, q-ue 
estão divorciados da -consciencia nacional e reiteram seus 
er,ros c•om a perüna,cia que nos revolta, saibam, afinal, que 
os que combatem o regímen. e martelam os -dirigentes dos 
nossos destinos, aqui no Parlamento ou lá fõra, na massa 
anonyma, já reconhecem\ que não existem outros collaborado-
res mais efficazes para a obra t1emolidora ·do que a indiffe_ 
r-ença, o impatri·otismo e os desmandos deste Congreaso, 

Era o que tinha a dizer. 

XIX 

Tentativa de prisão do orador 

(SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO) 

O Sr. Azevedo Uma · - Devo, Sr. Presidente, uma sa-
tisfação aos meus cor.relígionarios, e, talvez, mais que aos 
meus correligionario.s, á Nação Brasileira. 

Circulam pela cidade nã:o poucos boatos concernentes á 
mlinha integrida·de physica e á minha propria liberdade. Ur-
ge, pois, que do alto desta tribuna, don-de tem vibrado a mi-
nha palavra para ,gaudio dos ver-dadeiros patriotas, venha di-
zer que, com a galhardia que me era poss ível possuir, resisti 
ao novo g-olpe que se tentou desferir contra a soberania na-
cional, representada na minha -humilde pessoa de mandata-
do dó povo. 

E' assim, Sr. Presidente, que com calma, serenidade e 
ponderação, soube reagir ao insolito convite que um resfole. 
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gante e enxundioso capitão de policia me fez em plena pra-
ça 11 de jun'ho, ás -du.as horas da madrugada de hontem. 

O convite era · para que comparecesse á presen-
ça de S. Ex. o Sr. marechal Carneiro da Fontoura, que 
(Penso, aliá.e, seja meu amigo, afim de dar não sei que expli-
cações ,sobre um provavel movimento sedicioso, que se an-
nunciava para essa madrugada. 

E' bem ·de ver, desde já, qual a resposta que poderia 
dar: fi.z .saber ao capitão, ao f·ormida vel capitão, tão grande 
como um hyppo-potam.o, que eu, homem casado, pae -de fa_ 
milia e o,e austeros costumes, não ti:p.ha por ha,bito, a desho-
ras, fazer ·outras vi-sitas que não fossem as necessarias para 
attender os meus consulentes, correligionarios e eleitores en-
fermos . 

Em todo ·O _caso - accrescentei ---, se .havia da parte do 
marechal o intenso desejo de confabular c·ommigo, em bre-
ve estaria eu na minha residenda, onde me sentiria honrado 
com a presença do chefe -de Policia. 

O capitão, .sempre insistente e distillando suor ás ca-
marinhas, informou-me que pouc·os minutos antes havia an-
nuido a convite identico o meu honrado compa•nheiro de 
bancruda e eminente amigo, .Sr. Depubad"o- Adolpho Be.rga-
mini. 

Redargui a·o volumoso militar que não sa-bia quaes ass 
razões que haviam induzido o illustre representa·nte ·do Dis-
tricto Federal a comparecer, em hora tão adiantada da noi-
te, á repartição policial; mas que, ·por :miim, sem embargo 
llo exemplo de S. Ex., resistiria por t·odos os meios ao convi-
te, que .me parecia ser -profundamente aHentatorio á sobe-
rania nacional. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não apoiado . 
O SR. FRANCISCO PEIXOTO - O Deputado ipóde dar 

explicações. · 
O SR. ANTONIO CARLOS - Não póde é ser vreso. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Acostumei-me, Sr. Presiden-

te, nestes ultimos tres mezes ·de -evidente m·a1 estar n·acio-
nal, a assistir ao especta-culo quotidiano de· todas as viÓ-
lencias, a serviço das perseguições e deshumanidades. 

O SR ANTONIO CARLOS - Contra o governo. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ag,ora mesmo, es-

. tão presos estudantes da ]j'aculdade de Medicina, que não 
se envolveram no movimento revolucionario. Foram presos 
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apen11.11 porque prote~taram contra ·11. prisão do professor 
Brnno Lobo. 

O SR. ANT.QNIO -CARLOS - V. Ex. sabe que estes es-
tudantes não ,estão envolvidos no movimento? Então, V. 
Ex. tem informações? · 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'l\H - Sei, porque to·doa 
são meus amigos. E digo mais: estudantes da Escola Pol'Y-
technica tambem foram: chamados á policia. 

O SRJ. ANTONIO CARLOS . - O Governo precisa man-
ter a ordem e .só pôde r esponder a ad·os -de violencia usando 
de energia. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - O Governo 1em obriga. 
çã.o de ser forte. 

O SR. HEJNRIQUE DODSWOR'DH - O Governo tem 
obri,gar,ão de ser jIDSto. 

-O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. quer fazer uma 
exploração contra ·o Governo. 

O SR. .HENRIQUE DODSWORlTH - Ex-ploração não 
!l!poiado ; V. Ex. não tem o direito de fazer essa affirmaçãc. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ten·ho, porque é v erdade. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Exploração está 

fazendo o Governo . 
O SR. FRANCISCO PEIXOTO - Elle está defenden-

do a ordem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Tenho assistido aos reitera. 

dos a ssaltos contra os mai,s nobres e respeitavels direitos do 
povo e dos que o representam nesta Ca.sa. 

Nã o seria, pois, para mim, de admi-ra·r que , áqueila hora 
ela noite, se insistis-se, de maneira tão categorica e termi-
nan te, para que accedesse ao convite, o qual, -de c erto, a 
Nação em breve sentenciará que foi uma tentativa de ag. 
gressão insophism:avel á liberdade parlamentar. 

O SR. NELSON DE SENNA - A liberdade parlamentar · 
tem limites dentro da ethica. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não compareci até á pro'll:i-
midade das grades elas enxüvias polkiaes, não porque cui-
el8!sse zelosamente de minh~ segurança pessoal, mas pela 
honra e dignidade do Congr esso Nacional. Quando paesarem 
e.stes dias calamitosos e aziagos, que manteem a Nação em 
sobresal to, a historia, serena e desapaixonada, irá ,por certo 
apresentar o actual Governo, aos posteros, como exemplo do 
mais impertinente autor de violencias e illegalidades. (Não 
apoiados.) 
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Sem emb11.11go de ter recu11ado o convite ·ficará i Nação 
eabendo, pela declaração solemne que faço desta tribuna, 
que só escapei ao mais reprovavel dos attentadoJJ, porque 
soube reagir pessoalmente e collocar acima das mi,n•has pro-
prias ,convenien<!ias os interesses e o credito do Parlam/ento. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Nunca ouvi .dizer que 
convite fosse injuria á dignidade de quem quer fosse . 

· O SR ANTONIO CARLO,S - .Salvo se o cidadão é cri-
minoso. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ao demais, a policia pon-
ca,s hora,s após, ,no meio de es-candaloso apparato militar, aju-
dada por cerca de trinta milicianos armados e grande sucia 
de secretas -de catadura patibular, sentiu-;!;e no direit-0 ,ou na 
necessidade d-e me invadir o lar e ·de effectuar, em todos os 
escaninhos do mesmo, a mais rigorosa das devas,.,as inqui-
sitoriaes. Assis-ti, de animo impas-sivel, a essa pratica , que 

. roi presidida pel,o L-0 <lelegado auxiliar, visto que S. Ex. me 
affirmou que tal era necess ario para garantia da Republica 
Q estabilidade da or-dem. , 

Pretendi-a-se, Sr. Pr-esidente, encontrar em minha casa , 
no domicilio do conlhecido petro-leiro elo Districto Federal ... 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H - Para o Governo to-
d,o -o Districto Federal é petroleiro. . . · 

O SR. AZIDVEDO,. LIMA - .. . o a,cervo ele bombas de 
dynamite que, segundo ·haviam den-uncia-do ás autoridades 
policiaes, estava accumulado em minha casa, á' espera do 
momento propicio á -deflagração. 

O SR. ALBERICO DE MORlAES - V. Ex. fez bem em 
permittir essa devassa, tP·orque assim provou que na cmsa de 
V. Ex., que é um; representante do Districto Federa-1, não ha 
bombas de dynamite. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Nessa bus-ca meticulosa e 
severa, as au-toridad_es examinaram com attenção e diligencia 
todos os recantos de minha casa, respigaram atraz elos li-
vros, removeram movei-s, sacudiram colchões, foram até pro-
curar cousa-s, Sr. Presidente, nos 1:ogares mais rec-onditos da 
residencia de um pa_rticular. Apôs essa tarefa, partiu o ban-
do, brandindo um <los que o constituiam, triumphalmente, 
na mão , um cylindro de chum'bo, um misero .pedaço de enca-
namento do -tamanho -de tres pollegadas -e cliametro de duas, 
se tanto. Foi tudo quanto se lhe deparou no domicilio do re. 
presentante carioca. El com o minuscul-o achado, · .sa;u,iu, vi-
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ctoriosa, a caravana policial, que demonstrou, na emergencia , 
grande predilecção pelos canudos espessos. 

Em verdade, porém, confessemos que não sahi·u bem ser. 
vida, desta vez, a policia com a relíquia que levou. 

A' medio.a que passa o temp·o, ma-is me conv€nço o.e 
que as minhas tão i-njuriadas idéas revolucionarias, d-e que 
tanto ;;e queixa o Governo, teem ao menos a virtude de agi. 
tar o charco da ,po1itica nacional, fazend,o vir. á ton'a delle 

· as fezes decantada,s pela longa e paludosa estaignação d€ 
nossa vida publica, antes que os esforços do ·pockr acabem por 
embotar totalmente a sensibilio.ade po,pular, sob a influencia 
de um regímen republicano que baniu de suas cogitações o 
i;tcatamento ao direito do cidadão, o respeito ã moralidade 
administrativa, e, acima de tudo, o de-ver de acautelar as 
prerogativas e liberdades conferidas pela carta constitucio-
nal. 

Animado do proposito de defender os direitos publicos, 
conservo.me indifferente ãs violencias peesoaes que contra 
mim se exercitam. Antes, pefo -contrario, folgo ·de ,soffrel.as 
e denuncial.as, para a confirm'ação da thes-e que tenho for. 
cejado por demonstrar e segundo a qual, em nenhum paiz 
republicano, nos temll)os que ,correm, símile haverã de situa. 
ção que haja, como a nossa, attingido a tamanha culmi-nan. 
eia de dispauterios e desm;andos. .Con:Signe-.se, pois, para 
q·ue venha produzir .os seus effeitos-historicos - e apenas ,pa. 
ra isso - a declaração de que não fui detido por um caipi.tão 
de mili'Cia só porque, tenazmente, ã detenção me. opp·uz. 

E isso é o que, por hoje, me ba,sta avançar. 
Era o que tinha a dizer. 

XX 
Verificação de ,poderes 

(SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO) 

O Sr, Azevedo Lima (paTa explicação pessoal) 
Infelizmente, Sr. Presidente, o incidente que se verificou 
quando orava o representante de Goyaz, o qual me obrigou a 
altear sobremodo a vóz, afim de que chegasse a seus ouvidos 
o meu pro.testo contra as aUegações 1nv,eridi-ca:s de q1ue s: 
Ex. se serviu ... 

O SR. JOVIANQ DE CAS'.rRO - Inverídicas, não apoia-
do; são m:uito exactll,s. 
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O SR. AZEVEDO LH1IA - fez com que mill'has cor-
das vocaes- -se tornassem agora algo roufenha3 ... 

O SR. .JOVIANO DE CASTRO - V. Ex. é sempre bri-
lha nte. 

O SRl. AZEVEDO LIMA - ... a ponto de me imlpedir 
de .bradar bem alto·, desta tribuna, que nunca , jámais , em 
tempo algum, o representante do Districto Federal poderia 
humilharcse a ponto ele, perante o Congresso, e perante ca-
da -um de seus membros, individualmente, _pleitear a mercê 
éfle seu recon:hecimento como deputado, o que tinha direito, 
por ·haver sido consagrado, brilhant~mente (apoiados), pelo 
eleitorado brioso -e independente do Districto Federal . .. 
. . O SR. ADOLPiHO BERGAMINI - Apoiadb. Foi uma 

d'füs ,e.Ieições mais ,brilhantes a de V. Ex. 
O SR. ALBERICO DE MORAES - O orador foi eieito 

só por sua parochia. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE Incontestavelmente 

eleito. (Apoiados). 
O SR. AZEVEDO LIMA - A -bancada do Estado d'e 

Goya-z, a que pertence uma das figuras m:ais r e&peitaveis da 
ca,mara, o brasilei.ro iHust-re, -cujo -nome fol:go c1e pro-
nunciar, o Sr. Olegario Pinto (ápoiados) , provecto r epresen-
tante da Nação, meu amigo pessoal e até meu correligionario , 
pelo voto de um de seus membros, e:iradamente p-or este cujo 
n,ome acabo de ter a fortuna ele referir , escolheu.me nas 1Ír-· 
UM li-v1,es, como eleitor da ·Capital, na s ecção eleitoral pre-
cisamente a-o lado daquella em. que votei, e no entanto , Sr . 
P·resi-dente, esse füg.no goyano, a que o povo dq gra!l'de Es-
t ad-o central publicamente testemunhou seu considerav el 
apreço; elevando.o á curul ,pres,idencial, para -dirigir.lhe os 
destinos com tacto politico, sabei·, prudencia e ponderação, 
em todo o Brasil proverbiaes, se me distinguiu com o voto 
cumulativo -nas urnas do Districto Federal, não foi por certo 
solicitado de m:oclo algum, ou por quem quer que seja , a v-ir 
suffragar o meu nome no seio da Gamara, _p or oc-casião elo 
reconhecimento de po-deres , ,para confirma~ a eleição victorio-
sas n-as urnas. 

Appehl-o, Sr. Presidente para a honra , a dignidade e a 
r ecti-dão do nobre representante d:o Estado de Goya z1, afim 
de que S. E:s:. vell'ha, com sua a-utoriza da palavra, informar 
se .porventura a lguma vez lhe solicitei o voto a não ser para 
q,ue .me disting·u:iss•e .com seu apoio ll'as urnas desta Capital. 

O SR. OLEGARIO PINTO - E' vercl,cicle. V. Ex. Ea l;ia 
mais me pediu. 



lM SEIS MEZES DE DICTADURA 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - Não disse o eontrario. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Se o illustre Dr. Olegario 

Pinto, meu amigo de longa data, a quem admiro, e cuja· ami-
zade m& h·onra . .. 

O SR. AILBERICO DE MORAES - Todos nôs do Dis. 
trido Fed·erall cO'Ilh,e·cemos bem o nobTe Deputado por 
Goy·az, que nunca se sujeitaria a papeis ridicul:oo. 

O SR. JO,VIANO DE CASTRO - O orador está des-vian. 
do a questão . .. 

Não· fallei que mendigava. Disse, aipena,s, que, na ins-
tabhlidade do reconhecimento, S. Ex. estava quasi chorando. 
(Hil!IJr'idade.) 

/0 ~- AZE1VrIDDO Ll'MA - s·e o nome d'o ·preclaro 
goyano, Ieader de sua bancadâ, não fosse ~ufficiente para 
trazer convicção á Camara, citaria outro, o de um Deputado 
mineiro, e com elle teria a certeza de -que se chegaria á con. 
clusão de que quem falta á verdade não sou eu. 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - Nem eu; já disse que 
não minto. 

O _-SiR. AZEVEDO LIMA - Si·. Pres-idente, se J;tão fosse 
eufJ'iciente e -satisfactorio o testemunho do Sr. Olegar1o Pin-
to, para provar exuberantemente - repito-o - que quem 
f.alta á verdade não ,sou eu ... 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - Nem eu. V. Ex. está 
de.sviando a questão. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . .. 8!0 a ppello que fiz ao 
ilonrado Deputado por iGoyaz e que foi, Deus louva.do, affir. 
mativamente respondido, additaria outro, invocand,o impor. 
tante testemunha, e esta tambem tão insuspeita como aquel-
la, e no caso não menos -valio·sa, po·rque, sobre ser eminente 
rnpreseutaute do Eatado de Minas e grande amigo da situa. 
cã:o ora dominante, é desde longa data correlLgionario do Sr. 
Presidente da Republica, de quem sou vehemente opposicio-
nista, e figura no numero de seus intimos amigoB". Refiro.me 
ao n obre Deputado Sr. Francisco Peix-oto. S. Ex., em pleno 
recirnto da Ca-nrara, qua·nldo se a,ppro:rlmava a data em •que 
sé teria de realizar o reconhecimento de poderes ,do Dietricto 
Wederal. tãoo longamente retardado, teve :a ,ca,ptivante gen. 
tileza de se dirigir á minha pessoa, afim de aconselhar-me a 
conveniencia de approximar.me -dos circulo.s officiaes, no sen-
ti-do de favorecer o meu reconhecimento, que S . . Ex. con11i. 
llerava periclitante. 
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,Tirve .por _então, a .hom,biridade 'e sOibranceria de res-
,ponder ao . honrado • amigo que ,a, minha opinião era 
mlaLs radical que as suspeiti:is em que S. Ex. laborava, tanto 
que, a meu vêr, já não era s(! periclitante meu reconheci-
m~to, -mas considerava ainda a prop,l1ia "degoUa" como sen-
tença já decretada, fatai e inevitavel. 

O SR. FRANCISCO PEIX:OTO - E' a pura verdade. 
O SR. AZEVEDO LIMA - E, nessa conformidade, en-

tend!ia que seria a,bsolutanrnrute e:x,cusado, se ,ji§. não condem-
navel .pela propria dignidade de que deve revestir0 se o ma·n-
dato· do representante do povo, di:rigir-n;i.e a elevado poder, ou 
ll quem presidis,se ,o tra,balho dos reconhecimento,s, afim: de 
[,}edir-lhe clemencia para um caso que considerava de abso-
luta e integral justiça. · 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO - Aliás, ap·enas aco•n-
sel-hei o nobre Deputado a procurar um dos representantes 
do Sr. Pre13idente da Republica. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O facto é, p·orém:. s•enhores, 
que, de maneira catiegorica ,e insophismavel, evitei toda ap-
pro:idmação ,pos:Sivel. de quaesquer que fossem a,s autoridades 
que pudessem influir .s,o,bre o meu ingresso nesta Casa. Che-
guei. a afa-star-me, propositadamente, ela proJ)ria Oamara du-
rante miais de trinta dias. Desliguei.me da,s preoccupações 
do reconhecimento. 

Compenetrado, como estava, de que a minha eleição era 
uma das menos passiveis de critica e das mais liquidas d,o 
Districto Federal, entendia que nã:o poderia, sem quebra da 
minha dignidade, ,sem aviltamento das prerogativas eleitoraes · 
da po_pulação do Districto Federal ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem; prerogA-
tivas que sempre resguard,ou e defendeu. (Apoiados dos Srs. 
Henrique Dodsworth, Alberico de Moraes. e outros represen-
tantes da bancada.) 

O SR. AZE•VEDO LIMA - ... entendia que não pode-
ria vir, sequer, . solicitar a attenção de meus confrades para 
a,ctas em que meu nome ·havia sido suffraga.do, ou roga,r-:thes 
que não deixassem de cumprir com o prescripto na lei elei-
tora,l, ,para que se reconhecesse quem foi inequivocamente 
eleito pela população livre elo 2.o districto desta Capit•al. 
(M\ui:to ,bem). ID a,ssi-m fiz. 

Faltou, portanto, á ,v·erdade, faltou redondamente á ver-
dade ·o representante de Goyaz. 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - Não fa-ltei á verdade 

' -
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t-al. V. Jll:x:. deHiou 1t questão, euveredou por um ·caminho que 
não foi aqui lembrado. 

Ó SR. ADOLPHO BERGAMINI -----: Quem enveredou po·r 
nm caminho que não deveria ter trilhado foi o representante 
ele Goyaz, a quíem o orad'or -eis:tá res,pondendo. 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - VV. EEx. é que não 
deveriam t er envereclaclo pelo caminl10 que seguiram, pregan-
do tt revolução. 

,O ,S,R. AZ,füViBIDO LIMA - Vou a'dea:nte, e faço-,o po-r--
que se acha fa,ce a face commigo um outro de m:eus ami-
goe, que me tem distinguido com a sua bondade e delicade-
_za , e é o digno representante do Estado elo Paran-á Sr. Li,n-
dolpho Pessôa. Esse moço, cuja pa,s.sagem por esta Casa ' tem 
sido um; exemplo vivo de inclependencia e ele integriclacle de 
caracter (apoiados); não se sujeiteando, consuetudinariamen -
te, ás im,posições do alto, disse-me, em encontro fortuito que 
commigo teve. em uma cla-s rua-s desta cidade, que sabia es-
tava ameaçado o clip-loma que me havia ,sido conferido; e 
qüe, se, até eptão, não se dignara comparecer á Gamara afim 
de -contribuir com seu vüto para o reconhecimento ele pode-
rns , ,se acaso quizessem levar a effeito o attentado contra o 
meu direito, não vadllaria em comparecer a ella, para me. 
emprestar o seu apoio. 

O SR. LINDOLPHO PIJJSSôA - E' verdade; declarei a 
V. Ex. que, em qualquer circumstancia. v,otaria pelo seu 1·e-
•con·h-ecimento. El não é por estar V. Ex., hoje, s-ep,a-i·a•do da 
maioria e. tran-sviaclo dos boas -normas republica-nas e patr-io-
ticas que acho que V. Ex. seja -capaz ele mendigar um'a ca-
deira. (Apoiados , muito bem da bancada carioca.) 

O SR. AZEVEDO LIMA - Agradeço o aparte com que 
illustra meu discurso o . preza-elo amigo, mas peço venia para 
lembrar ainda que a cleclar(lção de S. Ex. f-oi inteiramente 
es-pontanea ... 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Inteiramente ~s,po·n-
tanea. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . foi de todo pont•o v-0-
luntari-a, porque nem sequer · como amig-o pessoal de S. lllx . 

. me abalançaria a solicitar-lhe o apoio ou a ,solidariedade. _ 
O representante do povo, que entrou, dest'ar-te, ele ca-

beç.a erguida , -no seio de seus pares, que a -seus amigos, que 
áquelle. mesmo (iue o honrou com seu voto cumulativo, u,as 
i:.rnas eleitoraes, não foi pedir apoio para -effeitos de reco-
nhecimento, como poderá ser acoimado' d-e haver mendigado 
uma cadeira de Deputa-clp? ! 
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O SR. JOVIANO DE GASTRJO - Ninguem falou nisso. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Como poderá ,ser acoimado 

sequer de haver choramingado pelos cantos da Gamara ou 
por on·de quer que fosse, em virtude da impressão que lhe 
pud·esse causar a imminente decapitação com que o situaci,o-
nismo o ameaçava? ! -

Evidentemente. a ·Gamara, depois dos apartes confir-
mativo-s dos mais insll:speitos dos representantes da Naçã-o, 
p·oderá fazer juizo ·seguro sobre a honorabilida de elo Deputa-
do carioca (Muito bem; apoiados). Ninguem lhe negará in-
dependencia e emancipação para julgar os actos do Govern•o 
actual, como os de governos futuros, se porventura tiver a 
.fortuna de regressar a este ramo do poder legislativo, com 
altaneria, com dignidade, com ardor, com enthusiasmo, que 
podem ·ser consiclera,dos impatrioticos / mas tem- a firme· 
convicção , a absoluta e inabalavel certeza ·de que reipresen-
tam a ma·neira exacta e perfeita de bem servir aos interes-
ses da Patria. 

Não, Sr. Presidente, o Deputad-o carioca é fruto exclu-
sivo do seu prestigio pessoa,l; não pertence sequer a ckculos 
elei-toraes da capital ; ·não saiu de gremios particulares, e 
chegou mesmo a annunciar, . nas vesperas do proprio pleito, 
que desprezava ligações com quem quer que fosse e desde-
nba va o a-paio os que estivessem acaso presos a com-
promissos de corrilhos partidarios. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Foi á.s urnas com 
ahsoluta independencia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O Deputado {lo Districto 
Federal não está filiado ás oligarohi,as estrud·oaes, nem per-
ten•ce Y1qiuena con-hecida .dynasóia ,do c,en.tro bras1!1.ei.ro, onde 
parentes - cunhados e s·obrinhos - detêm ha longo tem·po 
o poder, ex,erc·end-o com' mão de ferro o despotismo inexo·-
ravel. 

O SR. JOVIANO DE CASTRO - V. Ex. vem fazer .po-
. li tica dentro clà. Gamara. ·-

O SR. SIMÕES FIL'IIO - V. Ex. ahi não tem razão; 
neste particular, V. Ex. está muito enganado: aqui e onde 
se faz politica; quem não quizer fazer politica ,não eleve en-
trar aqui. -(Rcisos.) · 

. O. SR. AZEVEDO LIMA -=- O incidente, Sr. Presidente, 
a que vou pôr um remate, foi uma das mais felizes opportu-
nid'ad-es para que, de pê, sohra·nceiro e altivo, pudesse 
revelar á unanimlidade da Cama:,a que não seria capaz de 
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me agachar para subir, de me r,ojar pai-a me evguer, de me 
humilhar para a ·Conquista das boas graça,s do poder. 

Nenh-ilm dos membros da .bancada carioca, Sr. Presi. 
dente, seria capaz de adoiptar situações indecorosa·s; nem 
posições fescenninas para •attingir, com desdouro de sua hon-
ra e diminuiçã-o de sua probidade. uma cadeira que lhe hou . 
..-esse Ilido conferida pelo soberbo eleitorado do Districto Fe- 1 deral, - eleitorado, dig,no de mandatarios da mais absoluta· 
integridade moral, honestos, destemerosos e resolutos, -
politicos sans peur et sans reproche. (Muito bem. Muito 
bem.) 

, O · que quero, S·r. Pres-1d·enite, ao con:cl•\Iirr, ê deixar bem 
de manifesto, perante o juizo imparcial da Camara, que, se a 
minha dig,nidade de legis}ador não foi sequer ·abalada por 
Uim a<!to qille depuz.esse cont11a a sua firmeza de c:aTaoter e 
.contra a sua inteireza de consciencia, ,surgiu, no entanto, pa. 
ra desaire da honrada representação goy-ana, que eu tanto 
considero, um representante do grande Estado despovoado, 
que, pm.·a .pôr em pratka 1n1t€Jresse·s que não podemos des-
cobrir ... 

O SR JOVIANO DE CASTRO - Não apoiad·o, protesto. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . não hesitou um m-o. 

mento em vir avançar proposição falsa, compro.mettendo, 
assi:in, o bom nome d-e um d"os- 1;;:eus coHegas, a despeito de 
ter a certeza absoluta e antecipada de que essa proposiçã-o 
transgredia a realidade dos factos. 

Era o que tinha a d1itzer. 

XXI 

Comiclo de desacato e tiroteio· homicida 
(SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO) 

O Sr. Azevedo Uma (para explicação pes·soa.l) -
A!infl.:l, á força de experimentar toda a sorte de violenda• 
contra os meus direitos de parlamentar, acabei por me acos-
tumar •a ellas, mithridatisando-me com os progressos da pre. 
potencia. 

'Desde ·a censura antiregimental e arbitraria, exercida 
po-r parte cl'a Mesa sohre os discUTsos que prof.tro da ,trlibu-
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na, desde a sêmegação á publici-dade de não pequeno numero 
desses discursos, até, - o que é mais incrivel - , á confisca. 
cão do proprio orgão official que ca,sualmente oe publica, por 
ordrem emanada dos rpod·eres con·stituid-os, tudco tenho 
soffrido, com exemplari-ssima iresignação e condescendencia, 
não tanto como victima principal dos attenta,dos, mas 
como membro da sociedade brasileira, que presenceia, 
confrangida de vergonha e commovida no intimo do seu pa. 
trio-tismo, essas seena-s que nos degradam perante os es-
tran.geiros cultos, dimiuin-do-nos a autoridade no consens'..1 
das Naçõe·s. 

O SR. ADOLPHO BERG.AJMINI - Muito bem. 
O SR. AZ'ElVIDDO LIJM1A - Parecia ·que o Gover-

no, ·con•tra o qual se tem '1.evantado miJnha võz a,pagada, 
se ·devesse ·satisfazer ,com o my-sterio em que -procura envol-
ver a palavra dissonante d-0 Deputado brasileiro ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A ·Cama,ra, como a 
Naçã-0, está na penumbra! 

O 1SR. AZEVEDO LIMA - ... que rom,pe de quando 
em vez o véo dos segredos e desvenda ao pai-z. a enorm;idade 
dos crime.s contra as instituições democra-ticas. 

Ma,s a violencia incorrigivel do poder publico não se li-
mita, Sr. Presi·dente, á negação da verdade, nem a .cobrir 
com .as trevas do· pod-er arbitrado a v6z do r epresentante que 
inter·rom-pe, sob- ameaças de todos os ,generos, o silencfo tu-
mular da unanimidade. 

O SR. ADOLBHO BERGAMINI - V.. Ex. ponha isso 
no plural, :[>0r-que teniho honr-a em, fazer companhia a V. Ex . . 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H - Quanto á unanimi-
dade, eu· digo "não apoiado". 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não il'he ,bastou cercear a 
pa,l:a'V·ra dos .tre·s ou quatro DeputaJd·os que lhe repro.v.am o 
proceder. Foi al-ém. Na ancia irrefreavel de ameaçar, ator-
mentar e coagir a opinião nacional, o Governo não hesitou 
em mand•ar guarnecer as galerias da Oamara, ainda ha dia1, ' 
de assalariados e cafagestes da mais baixa ralé, para que 
viessem -criv,a,r -ele apa,rtes e doestas as orações d:os Deputa-
dos da opposição. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Chegou a encom-
mendar um comicio contra os deputados da õpposição. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A,liás este acto do 
Governo foi uma affronta á Oamara em ·I)eso, e não a,o De-
putado que e.stava na tribuna. 



1H- SEIS MEZES DE DICTADURA 

O SR. BElRNAlbDElS SOBRINHO - A Gamara corri. 
giu.·o. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A flagrancia -não ' foi 
mantida e o preso ,saiu livremente. 

O SR. AZElVElDO LIMA - Preso um dos insolentes, 
a soldo da Policia, em presença do secretario da Gamara, não 
se poude chegar a lavrar contra elle o :flagrante de attenta. 
do á sobera,nia deste ramo do Poder Legislativo, porque pa. 
ra testemunhas do facto foram invocados dois representan-
tes da propria policia. ' 

Não satisfeita em comprom!)tter menos o discurso do 
Deputado da opposição do que a propria s·oberania nacional, 
a policia, vi,ngativa e rancorosa, tentou ·ainda levar a effeito a 
prisão de doi,s membros da · opposição, e, como esbarrasse em 
facé da impossibilidade material de consumma,r seu desejo, 
está agora tecendo a rêde de suas intrigas, para fazer constar 
no seio de certas classes organizadas de minha terra que o 
Deputado carioca, sobre combater a acção indefensavel do 
governo, vae tambem desservindo os legítimos interes,ses das 
classes -de trabalhadores co_m;merciaes do .Districto Federal. 

Dar-se.ha, acaso, que um sô homem de boa fé acredite 
na vossibilidade de que ,o representante do Districto, ao pro-
jecto o'fficial determinanite ·da cessão de um immovel do Pa· 
trimonio Federal a certa associação de classe de empregados 
no cómmercio, pudesse apresentar proposição contraria aos 
interesses dessa classe, quando justamente a emenda, obje. 
cto de celeuma, acompanhada de emendas similares de nada 
menos de cinco de ,seus confrades•, outro proposito não tinha 

· senão alargar os favores á cla,sse commercial, assegurando o ' 
direito á hospitalização e abrindo de par em par a,s portas 
do hospital prbjectado a todos quantos se en-tregam ao labor 
commercial? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Poeso affirmar a V. 
Elx. que se aproveitaram da ,opportunidade para fazer explo. 
ração com a classe -dos modestos, mas muito honrados auxi-
·uares ·do coP1mercio. Todas as assocdações cTo commer-cio, no-
tadainente a União ·dos IDmpregados d.o Commercio, esitão in· 
teiramente alheias ao comido de lhontem. Consta.me a•tê que 
vão protestar, (I}orque os jornae's querem ligal-as a esse facto 
nefando. 

O SR. HElNRLQUEl DODSWORTH - E' exacto; não es. 
teve no comici,_o nenhum empregado no commercio. Foi ape-
nas um comicio encommendaclo pelo Governo, tão encommen. 
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dado que os boletin-s :!'oram distribuídos, e a policia, que ti. 
nha conhecimento delle, não o evitou. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Só h-ontem puzeram 
a data nos boleti-ns, e a tinta. · 

O SR. AZEVEDO LIMA - Em breve, Sr. Presidente, 
irei reduzir a nada essa intriga meaquinha, essa baixa e mi. 
sera intriga que se procura urdir no seio dos trabalhadores 
elo ,commercio, fazendo-1hes crer que me -animava o intuito 
de r edu-zir o fav,or que vae .ser concedido a uma das suas as-
sociações de classe, quando, precisamente, não pretendia mais 
elo que abafar rivalidades perniciosas entre associações con. 
generes , para considerar, na especie, apenas os interesses da 
elas-se em geral. 

Em breve, exhibirei á Camara, quando o en,sejo se me 
offerecer, ·os documentos escriptos e comprobatorios de que 
não aUmentavã outro proposito senão o de servir, exclusiva-
mente, á conectividade. 

O SR ADOLPHO BERGAMINI - A attitude de V. Ex. 
era essa, ma.s foi deturpada -pelos intrigantes. 

O SR. AiEVEDO LIMA - Mostr arei que não p1'ocm·ei 
atten-der a solicitações de directores de quaesquer associações 
aos quaes não -conhego e a quem me não dirigi, mas que tive-
ram a gentileza de endereçar-me declarações espontaneas pa. 
ra pôrem de manifesto que, não só não me haviam solid-
tado algo sobre o assumpto, como ainda não desejavam ser 
attendidos no projecto, por isso que o custeio do hospital e a 
conservação do predio exigem, ,no m omento, da parte de uma 
das associações, . tão injustamente accusada, despeza que su-
pera seus recur-sos patrimoniaes. 

Evidentemente, Sr. Presidente, nã·o s urtiu o effeito de.se. 
jado mais es·sa machinação officiai. Não parou o Governo, 
porém, ahi, ·e, de desenvoltura em desenvoltura, os auxiliares 
da Policia, nos corredores da chefatura, chegaram um dia até 
a conspirar contra a minha propria integridade ,physica. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' verdade. Combi-
nou.,se um assalto a V. Ex., em S. Christ-0vão, para, depois, 
at-tribuir a offidaes ·do Exercito ,o espancamento de que V. 
Ex. seria victima. 

O SR. AZEVEDO LIMA - V. Ex. está ouvindo, Sr. Pre-
sidente, a idonea · denuncia que o ·honrado companheiro de 
bancada leva ao conhecimento da Camara. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E, immediatamente, 
transmitti, (P·Or telephone, esse fa.cto a V. Ex., como era ·do 
meu dever. 
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O SR. LUIZ SILVEIRA - E como V. ~}., teve noticia 
dis,110? 

O SR. ADf)LPHO BERGAMINI - Não caio na pateti-
ce de declinar o nome da pessôa, porque seria immediata. 
mente trancafiada no xadrez. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Um bando ,de pol-iciaeis, sem 
rebuços, ás escancaras, machinou uma aggressã·o insolita ao 
Deputado pelo Districto Federal. 

O SR. ADOLP,HO BERGAMINI - rApezar de ter ,gorado 
um outro as•salto premeditado contra a min-ha pessôa. Pre-
tendiam fazer-me o mesmo que fizeram a·o Sr. Diniz Junior. 
Quanto ao Sr. Azevedo Lim~, o plano era dar-lhe uma surra 
- é textual - em São Christovão, para imputar a cul,pa a 
officiaes do Exercito. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A maldade do Governo, re-
presenta-da por esse arremedo abastardado da imperial 
"okhrana" russa, a que se c•hama, por eupheni,smo, Corpo de 
Segurança, antes de .preparar o ensaio geral (Para exterminio 
elo representante ela opposição ·Carioca, antes mesmo da pre-
meditada aggressão physica, desejou por meio de um co-
mido pub1ico, por ella organizado e annuncii:tdo, atassãlhar 
a reputação d·o Deputado e arra,sta•l-o para o caminho do des-
creclito. 

ü SR. ADOLBHO BERGAMINI - Foi mandada 1t no-
ticia do comido para a Agencia Americana. 

O SR!. HENRIQUE DODS·WORTH - Nesse ponto . acre-
dito que ·'haja equivoco, pois um, dos directores da Agencia 
Americana, em conversa pes•soal, me declarou que absoluta-
mente a{luella agenda não se envolvera nisso..__ -

.O SR. ADOLPHO BE,RGAMINI - Mas mandou para 
· os j,ornaes a n,oticia elo comido. 

O SR. HENRIQUE DODSWORT:H - Agora, o que pos-
10 assegurar . é que a Policia permittiu o comício. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O facto ,principal é 
que a Agencia Americana é, .publica e notoriam'°'nte, agen-
cia officiosa, se não official. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O que é certo é 
que o,s empregados do commercio nada teem com isso. Es-
tão procurando desvirtuar o comici-o, env,olvendo-os nelle, 
quando quem o encommendou foi a Policia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ha muitos dias já que a 
Policia determinou que se reali-zasse ,o comício de honteru, 
áis cinco horas da tarde, na praça Marechal Floria.no Peixo-
to, para que se verificasse, segundo os seus annuncios, o 
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ma-is solemn-e p,rotes,to 1contra. ll. pretensa impatriotica attitu-
d,e dos Dep,utad'os do Distri-eto Federa[ q,ue, em seu entender, 
se ieo1locairam ao l,ado dos que :tentara-m mrucula.r a honra da 
P,aitda. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Observo que a data 
de 30 estava marcad-a a mão no boletim, o que quer dizer 
que o comicio estava prep,ara-do h,a muitos d,ias, tendo-se 
aproveitado a circumstancia d·e V. - Ex. ter emendado o pro-
uecto para fazer r ecahir ,s,obr.e a laboriosa classe do commer-
cio ll responsabilidade das arruaças. · 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - O comicio era de pro-
testo contra aquelles que procuram macular a honra da Pa-
tria. Eu sempre protesto contra os que tentam macu~ar a 
honra da Patria. 

O SR HENRIQUE DODSWORTH - Er:tão, V. Ex. 
tambem está entre esses, porque não foi ao -com1c10. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não con'hecesse eu, Sr. 
Presidente, -sufficien-tementé a indole, -o caracter e a .so-
branceria -da poipulação do Di-stricto Federal, no meio da qua l 
convivo, desde o berço, e, talvez, -pudesse um momento va-
cillar sobre a possibilida-de de que os meus conterraneos, que . 
venho, ha ,oito annos, r epresentando no Consel'ho Municipal 
e -nesta Casa do Poder Legislativo, estivessem descontentes 
com a attitude energica, vigorosamente energica, que con-
ti,ruuo e conti,nua.rei a a·doptar par,a salvação do paiz e pa-
ra h001ra d'a mi,nha pat rin. 

Não conhecesse eu, Sr. Presidente, os cariocas briosos e · 
des-temerosoo . .. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'DH - Apoiado; já teem 
dado manifestações inillufüveis de que não se aterrorizam 
deante das ameaças do .Governo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A popu~ação se ma-
nifesta nas urna.s. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . não estives-se compene-
tra-do de que não fogem de.ante das ameaça,s do Governo, 
nem' -dos revolvers dos asseclas da p,olieia, não conhecesse o 
temperamento rcombativo e vibratH do povo da .Oarpital, 
e ,talvez lhe pudesse fazer a injustiça de acreditar que· ,os bo-
letins denunciat-ivos da realill'iação do comicio não houves-
sem emanado das autoridades policiaes, para armar o des -
credito contra o r epresentante -do ipovo ... 

O SR. ADOLPHO ·BERGAMINI - Comicio caricato. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . pa1:a in,dispõl.o, · numa 
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intriga infernal e mach iavelica , contra as clas::;es laboriosas 
da sua terra. 

Mas, a pr ova de que a população da minhn cidade, de 
que a heroica e sempre energica população da metropol e bra-

\ sileira nã·o par ticipa dessa s viHauias , qu e desacre<litam o r e-
. gimen e compromettem a Republica, é que nm dos seus 
membros , um mineiro aqui dom~ciliado e j(t iclentifica·tlo com 
os -sentimento-s da população, um mineiro yalente e clestemil 
do, no meio da malta _de si carios armados pela p t·opria poli-
cia, no seio do agrupament o organizado de encommenr1a. 
para detractar o representante do po rn, não hesitou em lln1-
dar, bem alto, seu protes to con-trn a indignidade qne se per-
petrava. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não sei se a µo-
licia organizou o meeting, mas consent iu no ajuntamento. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ]JHe, que r epresentava a al-
ma viva da população equanime tlesta formoaa cidade, estn -
va bem autorizado a desmentir a s perfidas intrigas urdidas 
pelos apaniguados da policia . Pela võz desensoffrida do intre-
pido proletario Horacio de Freitas, que Deus proteja, f.allou 
a ,consdencia independente do povo c•arioca. 

Tanto ba•stou para que os r ~presentante-s da milicia vio-
lenta e virulenta, que alli se achavam, encarniçadamente, 
atropelassem o homem que protestou con:tra a ma<!hinação, 
e, desde a praça Mar eehal Floriano até ás proximidades do 
Hotel Avenida, vieram crivando de balas o indefeso brasi-
leiro qne reagiu aos convicios e vituperi-os madnramente con-
certados contra mim. 

(Trocam-se aipartes entre os Srs. Joaquim de Salies e 
Adolpho Bergamini.) 

Eb ahi, Sr. Presidente, em que degenerou ·O comíc io de 
protesto: transformou-se em san gueira e reduziu-se a um 
baixo attentado contra a vida de um popular. A vida do he-
roico Hora-cio de Freitas, vic,tima da sanha p,oHci-al, salvo·u 
da -deshonra as ti:adições da populaçãü carioca. 

O SR. .ARTHUR CAETANO - Ainda hoje. um. jornal 
situacionista. pede ao Governo que ·não consinta m ais na 
realização desses meeting.s, que ·são, quasi sempre, contra-
producente-<,. 

O SR. HENRIQUEJ DODSWOR'DH - Pois se o Gover-
no o encommendou, como vae probibir aqnillo que elle mes-
mo quer? ! .. . 
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(Trocam-se violentos apartes entre os Srs .. Joaquim de 
Salles, Henrique Dodsworth e Adotp,ho Bergamini. O Sr. 
Presidente reclama, repetidas vezes, attenção.) 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Não houve político 
\mais .p,opular no Districto Federal que o Sr. Paulo ele Fron-
tin. No entanto, S. Ex. foi aggredido por essa mesma pa-
tuléa que hoje injustamente investe contra o eminente Sr. 
A1,thur Bernardes. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Quando foi aggre-
diclo ? 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - No dia da chegada do 
Sr. Arthur Bernardes. 

O SR. HENR'IQ-UE DODSWOR'l'I:I - V. Ex. está equi-
vocad·o; nunca foi aggrediclo, abáolutamente ! Quando ou-
tros automoveis do cortejo se desviavam corta·ndo ruas, o 
do Sr. Paul-o de Frontin at ravessava a Avenida ele ponta a 
fio. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - As mesmas armas 
r:rue foram então empregadas contra o illustre Sr. Paulo de 
Frontin levan·tam-se hoje con tra o Sr. Presidente da Re 0 

publica. Sempre desmenti a phrase que se attribuiu ao Sr. 
Paulo de Frontim : estava ao lado de S. Ex. quand·o fez o· 

· discurso ua Convenção de junho; n unca fallou em "canalha 
cla-s ruas" . Pois bem, attribuiu-se isto a·o Si-. F ron ti-n e foi o 

· bastante para se lhe crear uma imp,opularidade injusta. O 
mesmo succede em r elação ao Sr. Arth-qr Ber.nardes; toda a 
campanha que se lhe tem movido é reau ltado do ca,s-o -das car-
ta.5 fa1sas ; não ha outra cousa a allegar contra S. _Ex. senão 
essa i.gnomini.a, essa infami_a . (Trocam-.se apartes.) 

O · SR. HENRIQUE DODSWORTH - O Ciúe :ha é o 
odio contra o Districto Federal. 

0 S-R. JOAQUIM DE SALLES - N1:i,o ha otlio contra o 
Dist-1icto Federal. _:ponde vem esse odio? W,nguem represen-
tou o Districto Federal como o Sr. Paulo de Frontin, e, no en-
tanto, S. Ex. foi o m aior amigo da can·fücl atura Bernardes, e 
os Srs . Azevedo Lima e Aclolpho Bergamini ma ntinham-se ao 
lado elo Sr. Frontin. . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E a 17 de fevereiro 
eram os espingardeados! 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Não é questão de 
oclio con tra o Dis tric to Federal. üclio , ahi , é uma palavra vã, 
sem sigulfi cação e uüo comp1•ovacla pelos fados. Apresentem 
os fac tos. 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Aqui está, na C;i.-
mara, um projecto •sup.primindo o eleitorado do Districto Fe-
deral. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O attenta<lo de ho11-
tem é uma prova. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ,attenção aos nobres De-
puta,dos ! A Mesa é obrigada a garantir a palavra ao Depu-
tado que está occupando à tribuna. Quem está com a pala-
vra é o Sr. Àzevedo Lima. 

O SR JOAQUIM DE SALLES - Então, peç,o á Mesa 
que lhe publique o discurso; isso garante mais efficiente. 
mente a palavra do orador. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Então V. Ex. ·protes-
ta contra a atti,tude da M,esa? ! 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Protesto. 
OS . SRS. ADOLPHO BERGAMINI E HENRIQUE DO-

DSWORTH - Muito bem ! 
O SR. JOAQUIM DE SALLES - Pr-otesto contra a at- . 

titude da Mesa. Acho que é um abuso. Não tem o direito de 
furtar á publicação o que aqui é proferido. (Apoiados dos 
Srs. Adolpho Berga,mini e Henrique Dods:worth). Não tem 
o meu apoio. Isso é uma garantia maio.r para a 'palavra do 
Deputado do que impedir os apartes, ,per.mittinçlo fazer um 
longo discurso, ,para, afinal, não ser publicado ! 

O SR AZIDVEDO LIMA - O maior inimig,o deste Go-
verno é, afinal, o proprio -governo. Todos os actos que está 
praticando, desde que a calma- e a serenida,de o abandonaram 
a 5 de julh-o, vêem, ora depondo contra a .sua competencia 
para a gestão do paiz em épocas tumultuosas, ora revelanclo 
incapacidade para restabelecer a paz na familia bra,sileira, 
ora demonstrando á sacied·ade que neil'hum sentimento o ani-
ma, neste momento, .senão o animadversão C'Ontrà os que 
não se di,gnaram adherir á sua candidatura. 

Quer a Gamara provas? Será preciso que eu as •adduza? 
Pois, então, vejamos. 
Que signifi.cam, Sr. Presidente, a-s chacinas system ati-

zadas que os pretensos ,soldados da legalid-ad·e praticaram 
ao entrar na heroica capital de S. Paulo? (Não apoiados 
geraes). 

O -SR. VALOIS DE CASTRO - Não houve ch acina. Eu 
estava lá. (AIJ>oiado.s). 

O SR. JOAQUIM 'DE 1S'ALLES - Antes de tudo, quaes 
n.s injus tiças que o Governo .praticou contra as :guarnições de 
São Pa1üo sublevadaii contra a ordem constitnicla, quaei. a.i. 
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\ njustiças qu~ o Sr. Art'hur Bernardes pratic-ou contra as 
guarnições que se estão sublevando no sul? 
1 O SR. AZEVEDO LIMA - Inqualificavel foi, ein face 

dos mais comesinhos principios de humanidade, o castigo que 
se' infligiu á l)e>pulação civil e Iabori-osa de S. Paulo. Em no. 
me de que interesse~ publico teria ella de soffrer o flagello · 
dit vindicta, a calamidade da carniceria? 

O SR. V ALOIS DE CASTRO - Esses princípios não fo. 
ram praticados ·pelos revoltos-Os que tomaram a iniciativa da 
revolta, que bomlbar<learam uma cidade que trabalhava, l'or. 
ticando-se em diversos pontos da cap,ital? Esses pontos é 
que f·oram alvejados para o ·restabelecimento da ordem. 
(Muito bem.) · 

O SR. CAMILLO PRATES - O Deputado que está <lan. 
do o testemunho :r>es•soal é insuspeito. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E o depoimento 
desse desgraçado inerme, que l'oi hontem fuzHadoJ 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Depois que o n0bre 
Deputado declarou que um' sujeito que estava {le revólver e 
machadinha em .punho. era um cari·oca eminente e illuétre 
e que symbolizava -0s brios d-0 Districto F·ederul, não é de-
mais que diga serem cidadãos inermes os que estavam <le 
carabina em punho em S. P11ulo, em revolução contra o go. 
verno . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Antes, porém, -0 'Governo j ·á 
havia iniciado o bombardeio tã-0 insolito e violento da ci. 
tlade ... 

O SR. V ALOI:S DE CASTRO - A revolução foi o maior 
crime que se praticou contra a civilização. (Apoiados). 

O SR. CAl\FLLO PRATES - E contra o boin nome 
do Brasil: 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... contra principios as-
~entes de Direito Internaci-0nal, C'() m tamanho encarniça. 
mento que um movimento dip-lomatico chegou infelizmente 
a esboçar.se ... 

O SR. PLINIO MARQUES - Ao m enos sobre isso V. 
Ex. deve l'azer reserva, V. Ex. é brasileiro. 

O SR. AZEVEDO LIMA - : .. um movimento diplomatico ' 
começtm a esboçar.se e uma nota chegou a ser sug gerida. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - \Foi uma bobagem 
do Sr. Duarte Leite, que não teve seguimento. 

· O SR. A:ZEVEDO LIMA - Teve inicio. 
O SR. JOAQUIM DE SALLES - Não· teve seguimento. 

(Trocam-se diverso,s apartes.) 
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O SR. PLINIO MARQUES - Se houve, devia ser re-
pellida. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH Nesse ponto, 
apoiado. 

O SR. PLINIO MARQUES - Seria caso de entrega 
ele passaporte. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - O facto é que a nota che-
go u a ser redigida. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Mas não foi entregue. 
o' SR. AZEVEDO LIMA - Pouco se me dá que houves-

se sido entregue ou não. 
· O SR. ADOLPHO 'BERGAMINI - Não foi acto de 

111-ostiJi.clade ao Bra·sil o que a Missão Britannica disse e o 
Governo perfilhou? 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - E ; differente. O Go-
verno chamou technicos, que rupresentaram um rela-tori-o. 

O SR. AZJDVEDO LIMA - Depois, Sr. Presidente, fo-
r:..m as pri,sões em m assa; foi a violação systematica <la 
corresponclencia .postal d·os Deputados suspeitos ao situacio-
nismo; foram O·S presidios de S. Paulo, na ca-pital, atulhados 
de desaffectos do governo, de todas as classes sociaes, en-
cafuados aos gargolões para o interior dos calabouços e con-

. servados, já ha mezes, nas cellas degradantes da Casa ile 
Correcção e d a Casa de Detenção. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH' - E nos galpões da 
ifüa Rasa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Depois, foram ainda as de-
portações; depor tações para paragens inhospitas, para "ilhas 
deshabiTadas e desertas, e, entre os presos, antigos represen-
tantes do pov-o ·nesta ·Casa, proletarios inoff°ensiv-os, publi-
ci-stas ,de renome, professores e cidadãos insuspeitos. 

O SR. :HENRIQUE DODSWORT'H - E ninguem ainda 
explicou o motivo dessas prisões de jornalistas e de ex-De-
putados. Defendem o Governo ma,<; .não respondem po1,que us 
prende·ram. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O motivo determinante, Sr. 
Presidente, de certas prisões t orna pr·ofundamente _ irrisoria 
a autoridade publica que as prescreveu. · 

Quer V. Ex ., Sr. Presidente , saber, por exemplo, · porq_ue 
até ·hoje .se conserva preso, deportado de S. Paulo !J)a-ra esta 
Capital, um periodista de Santos, sob a respon~mbilida·de· do. 
qua·l circula naquella -c idade o Jornal do Commercio de San-
tos,. o Sr. Nilo Costa? Pois eu explicarei a V. Ex.: Este jor. 
_nalista .padeceu . as agruras -da prisã-o nesta cidade porque, á 
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pl1b!icação, 110 sen jurual , da nota remettida pelo contra- al-
mirante .José Maria Nogueira l'eni,do , commandante ela es-
quadra surta em Santos, por occasião ela snbversfü>, aclcli -
tou o seguinte: 

"Ante os termos desse do<:nmento, notificado 
também, ante-hontem, ás 23 lloras, ao nosso rocla-
ctor-secretario, impossibilitados ele perscrutar o pen-
samento elas autoridades sobre a inconveniencia ele 
qualquer noticia, tomamos ·O partido ·ele nos abster 
de publi<!a r qualquer informação sobre os aconteci-
mentos que ora são objecto ela at·tenção elo public'o. 

Assim ,procedendo, com o sô in tuito ele evitar-
mo-s a involnntaria infracção de censura, esperamos 
r1ue os nossos leitores nos relevem a fa:lta de informa-
ções sobre os factos, a qual será supprida, tanto quan-
to possivel, por leituras a mena-s e de interesse geral." 

Entendeu o Governo, naturalmente, que o citado jorna-
lis ta queria chance;u com a nóta official que determinava a 

.l'igorosa censura ele seus eclitoriaes e, como se negava a pu-
blicar, naturalmente, ª°' notiéias officiosas e officiaes for-
necidas pelo propri-o Gover-no, que é q11e veiu á cabeça da.s au-
toridades desalmadas? Mandaram recolller o jornalis ta ás 
·enxovias, a principio no proprio Estado ele S. Paulo e, depois, 
em 11111 dos cubículos da Casa ele Conecção ,desta cidade. 

Os attentados contra a liberdade, contra a vida dos ua-
cionae;; e estrangeiros .. . 

O SR. CAMILLO PRATES - Estrangeiros que · pega-
ram· em armas contra o Brasil, V. Ex., com certeza, queria 
que nôs banqueteassemos. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . contra a liberdade <le 
impren,sa, <!hegando até ao extremo de se sustar a impres-
são <le grandes orgãos de publicidade ... 

o Em: HENRIQUE DODSWOR'.I'H - Apoiado. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... o desterro, a proscri-

pção, o exílio, a perseguição nas ruas, o silencio decretado .pe-
tas aÍ.lt·o,rida cles policiaes, a espionagem, o regímen delatorio, 
instituição sagrada como no tempo de Domiciano, o mys-
terio creado pelo Poder Pubiico, - t udo isso, a rmado e ·c1e-
senvolvi,<:lo pela inepcia do governo , vae cada vez mais· com-
promettendo a tranquilHdade nacional. Resoivido a demons-
. trar ·aos povos a sua inquebran ta vel energia, essa inquebr an-
. tavel energia de que é justo duvidar, o Sr. Presidente -da Re-
·publica vae ;perpetuando o sitio e apertando todas as unida-
des da Federação dentro do circulo de ferro da suspensã,o das 
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garantias constitucionaea. Nove! Nnda men-0s de nove Es. 
taclos estão entregues á. discreção e ao poder absoluto dog 
caciques. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Caci-que? Protesto em 
relação ao Paraná, que tambem ·está em estado <le sitio. Es. 
sa maneira <;le criticar é muito faci:l. (Tr~êam=se muitos 
apa,rtes.) 

O SR. CAMILLO PRA'l'ES - Tem porém uma vanta. 
gem: ser im-procedente. ' 

O SR. V ALO IS DE CAS'l'RO - Ha completa liber-dade 
em São Paulo, ainda mais com -0 presidente actual, que é a 
bondade personificada. (Apoia,do:s.) Toda a Gamara o ,co. 
nhece. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ainda hontem, Sr. Presiden. 
te, boatos alarmantes circulavam sobre a situação militar 
no Rio Grande do Sul, e a nação na<la -sabe, os jornaes nada 
publicam! · 

O SR. ADOLP1HO BIDRIGA!MINI - O que é peor, p,oa·. 
(IJ.Ue a imaginação -pas,sa a trabalhar e os boatos tomam vulto. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E essa ausen-cia de noticia,s 
faz crescer cada vez mai-s, no espírito de todos, a incerteza 
dolorosa relativa ·á altitude -ela ,guarniç_ã-o federal <lo Rio 
Grande do Sul,- que, associando.se ao movimento de sedição 
latente no seio dos opposicioni-stas locaes, talvez pretenda re-
volt~r...;e contra as iniquidades da ,situação. 

O SR LINDOLPHO PESSOA - Noticias minuciosas 
talvez não devam ser publicadas porque, se não são verdadei-
ras, alarmarão, e, se o são, o governo não as quer publicar, 
em defesa da ordem. 

O SR. CA•MILLO PRATE,S - Isto é logico. O orador 
quer que o n,o,iso cambio desça mais e que o :paiz se d~-
moralize no estrangeiro? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas antes da revolu-
ção o cam!bio já estava baixo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O que quero é o respeito á. 
liberclad•e, o regímen ·da publicidade, a permissão de fallar, 
a autorização para pensar! O que que1io ê que a ordem fle 
restabeleça dentro da J.ei. . . · 

O SR. -CAMILLO PRATES - Isto é phrase. 
O SR. ADOLPHO BIDRGAMINI - Phrase é dizer.se 

que a ordem deve es-tar acima da lei, como aqui tenho ouvido. 
O SR. AZEVEDO LIMA - .. . não pelos processos 

confessado-s pe1o ;proprio govern9-, na opinião <lo qual a 
necessidade da ordem impõe até a revogação da lei e recom-
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roenda a adopção de praticas indefensaveis, a bem da conser-
vação, do poder e da tranquillidade do paiz. Não , .Sr. Presiden-
te, é . exactamente .porque 1:econhece essas praticas ·COfül.em. 
naveis que o povo cada vez menos pende para o poder-
centrru. 

O SR. OAMILLO PRATES - O Brmsil não é a Oa-pital 
Federal. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - VV. EEx. saibam que 
são os unicos representantes do -povo brasileiro. Já ,ouvi dL 
zer aqui, por um nobre Deputado pelo Districto Federal, que 
ene era "legitiDl'o" representante da n•ação. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'IlH - Não •é assim. V. 
Ex. permitta que eu e:x;pli-que o meu aparte. Quando -nó!I·, do 
Di3tricto Fed·era-1, occupamos a tribuna, immediatamente os 
Deputados q·ue defendem o Governo alleg;am: "Ma,s V. Ex. 
foi recon:b.ecMo porque o S-r. , Presideente da Republica o 
quiz"; e quando se falla, por exe'.lllplo, no ,caso do Sr. Irineu 
Machado, respondem que não ·houve intervenção ' da von-talle 
do Presidente, que foi o Senado quem deliberou. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' contr,a es-sa sup-
posição de benevolencia que reagimos. 

O SR. LINDOLBHO PESSõA - Não houve tal inter-
venção, porque o Sr. Presidente da R,epublica nunca teve má 
vontade a esse respeito em relação a ·ninguem. 

O S.R. HENRIQUE DODSWORTH - O eminente ,Jeader 
da maioria declurou que havia Deputados que se considera. 
varo, por vaidade, <representantes da Nação. Declarei que pre-
zava o meu manda-to com·o expressão lidima e verdadeira 
da vontade dq e'leitorado da min·ha .cid·ad•e. . 

O SR. AZIDVEDO LIMA - Já que a nossa acção de le-
gisladores não pôde influir no animo d·o ,Sr. Presidente da 
Republica 1pa1•a modificar.lhe beneficamente a orientação, já 
que nos é inutil qualquer a cção junto a o primeiro magistrado 
brasileiro, afim de harmonizal-o com ·a opinião nacional, se-
ja.nos licito, ao menos, sob a egide da Mesa, esperar que pos-
samoo exercer os nossos direit-os · parlam~ntares, aqui den-
tro, fiem a mutilação p.ersistente ·dos nossos discursos ou a 
sua completa sonegação, o que ta·nto nos deprime em face 
dos congre<SSos dos outros povo-s! 

O SR. OAMILLO PRATES - A Mesa tem attribuição 
para n[o deixar publicar ,o que julgar inconveniente aos in-
oteresse.s publkos. · 

O SR. ARTHUR CAETANO - Existe disposição regi-
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mental. ums não· tem essa elasticidade. Isso -que . :Se faz · é de:: 
primente para o Congresso. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não ha discmso 
que seja. todo ene, de expressões a11tLregimentaes. 

O. SR. JO.A!QUIM DE SALLES - A Mesa eleve garan. 
tir a palavra aos Deputados em toda a sua plenitude, r es. 
,ponsabilizanclo...se cada um pelos abusos que ' commetter. O 
Regimento é l~ü ela ·Camara. A Mesa pôde mandar riscar phra-
ses que Julgue inconvenientes, mas dahi a prohibir a pub1i-
cação do discurso vae grande distancia. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H - Expungir o,s de-
bates d_as expressões anti-regimentaes ê cousa muito 'flif.fo, 
~·ente . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Sr. Presidente, venho appel-
lar justamente para os bons officios de V. Ex. no senti-elo ele 
não ·permHtir que se prqsiga na pratica injustifica vel que 
tanto depõe coutra o nosso liJ}eraHsmo e t_anto rebaixa o 
I'ai,Jamento brasileiro em fa,ce dos ·clemafr,. 

O SR. ADOLP.HO BER(1-AMINI - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA . - E' ele todo o ponto neces-

sario, que ponhamos paradeiro a -essa facu ldade, que se ar-
roga a Secretaria ela (}amara, ele co'llabora.r com emendas e 
rasuras nos discursos de opposição, bem como 1mpedir por 
com,pleto a publicação clo-s que não a gradam ás suas tenclen-
cias par.tidaria.s. Se a Camara cl0seja contribuir com autorida-
de para que .se Testabeleça um pouco de ·ordem nos neg'odos 
politi-cos elo Bra-sil, incumbe-lhe o dever ele desde já prescre-
vêr p·e10 Sr. Presidente ao Secretario que a:cate e res·peite a · 
liberdade ele pensamento immanente ás prerogativas elos De-· 
puta.elos . Ao menos , Sr. P-1,esiclente, rnspeite.se o direito ele 
expressão elo pem;amento pelo ongão elos representantes da 
Nação, já que, nesta época ten·ebrosa ele oppressão, nem a 
imprensa livre, nem a vôz dos cidadãos emancipados, nem a 
palavra dos que não se ·deixaram assoldadar pela poücia ca-· 
rioca, podem nas praças publicas gritar contra a coacção·· 
que nos enverg-onha, nem protestar con t ra o aviltamentó a 
que nos sujeitam perante o mundo civi1izar1o. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E ainda se faz 
mais: publi-cam-se -as respostas aos clis·cm:sos que não silo 
publicados. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Emqua-nto não se esforçar 
a policia reg:imental ela Cama•ra, com sinceridade, po1· dar 
o exemplo de !),catamento aos direitos dos manclatarios do 
povo, emquanto não houver ·por bem cleterm,inar que se res-

, 
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:peitem as prerogativas parlamentares e a liberdade dos 
debates, virei quotidianamente, <!onstantemente, indefessa-
mente, pugnar pelos direitos da soberania nacional, para 
que se não · d-iga lá :i'õra que, além de desistir do appello 
ao Poder Judiciario, abro mão das proprias immunidades, 
colloca,ndo-me, assim, abaixo da servidão que nos humilh[l 
e infelicita. 

XXIl 

A proposito do, levante do "S. Paulo" 
(SE1SSÃO DE 4 DE NOVEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima (para encaminhar a votação) 
Como pare<!e que vae 1onge o tempo em que a Camara votou 
a primeira moção ·da sel'ie com que está malbaratando pro-
testos ·de solidariedade e congratulações ao Presidente da 
Republi-ca ! 

A 5 de julho ultimo, apena,s dois mandatarias do povo 
dissentiam da opinião geral; hoje, surge, armado para o bom 
combate, todo um conjuncto de representante·s ... -

O SR. JOSE' BONIFAOIO - Não apoiado. Não é um 
conjuncto. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... de um grande Estado 
da União, um apreciavel grupo de Deputad-os que, em nome 
de uma politica organizada e em condições de severa disci-
p'1ina partidaria, delibera recusar, finalmente , sua soli-clarie-
clade aos inilludiveis cl·esmanclos do actual Governo. Em breve 

quod Deus avertat! -, se se verific·arem outras· revolu-
ções, quem nos dii-á que haverá quorum para a approvação 
ele moções similares? 

O SR. JOSE' BONIFACIO - É uma injustiça que V. 
Ex. faz .á Oamara . 

O SR: AZEVEDO LIMA - Vem ele attestar a minoria da 
bancada riogranclense, pela võz ele seus membros mais re, 
presentativos, que bem acertado andava o opposicio·nista da 
primeiTa hora, quando acoimava de impatriotico e violento-, 
•de . perseguidor e vingativo ( não arp.oi'ados), o Governo con-
tra o qual se teem levantado, nestes ultimas quatro mezes, 
não poucas fracções do Exercito e da Armada, e que a Na-
ção inteira," por seus elementos civis, averba . . . 

O SR. JOSEI' BONIFACIO - A Camara, em sua quasi 
nn_animi~àde, ,assevera o contrario, e ella ,represen<ta a Nação. 
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O SR AZEVEDO LIMA - ... a verba de tPrejudidal aos 
interesses nacionues e accusa, ,c'om razã·o, e omo sendo o que, 
nestes trinta e cinco arnlO's de vida republicana, inais fuu-
do vem apunhalando as 'liberdades publicas e mais radical-
mente ,se obstina em usurpar ao povo os direitos que cons-
tituem a eesencia mesma do regímen: o direito de Iocomo-
v-er-se, o de reunião, o de associação, o ele voto e o d-e expri-
mir, sem as petas da censura poiidal, o pen,9amento e a opi-
nião. 

Bem h'!lja a agitação util e fecunda com que o Brasil 
protesta contra o regimen de arrocho que lhe impõem os 
conv-enticulos partidarios . .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ao menos tfrou o 
itaiz da adynamia em que se acha va. 

0 SR. AZEVEDO LIMA - ... annunciando, pelas sn-
blev,ações pàrciaes, o proposito de reagir aos attentad·os suc-
ces,siv·os contra os direitos e as Hbeiidad-ee dos cidadãos. Os 
movimentos sediciosos e os motins de quarteis, que tanto 
malsinam os correligionarios do Governo, á força de se re-
l)r-Oduzirem, teem. ao menos a virtude ·de sa,cudir üS nervos 
á Nação inteira, revelando aos beneficiarios da situação do-
minante, que estremecem de susto e se confrangem de pa-
nico, que o paiz está a,pto a renascer para seus grandes des-
tinos; prompt-0 a despedaçar as cadei,as que lhe soldaram aos 
membros os poUticos que fizeram do arrocho e da oppres.são 
os instrumentos •:para a conquista do ,poder. 

O regimen de desatinos incorrigivei-s, a que devemos a 
quéda precipite do .cambio, a ascenção ra1>ida do preço de 
todos os geneTos imprescindiveis á subsistenda, o desgosto 
das familias, o desanimo do povo, o desassocego nacional, 
quem é por elle responsavel? 

-Bem haja, Sr. ·Presidente, a agitação que vem mostrar 
aos dynastas republicanos que a tolerancia do povo não che-
gou ao .servilismo completo, e bem assim que a 1paciencia e 
11 conformidade tru-dicionaes de nossa gente não a .levaram 
ainda A resigna~,ão impatriotica -doe feliahs egypcios. O ,gran. 
de Ruy Barbosa, em um dos seus mais formosos discursos 
d-e pJ:1opaganda politica, quando fazia o paiz vibrar, electrL 
zado, ao compasso de sua palavra magica, descreveu aq'uelle 
phenomeno interess•ante do estouro da boiada , . deixand-o niti-
do em nossa retentiva, com a eloquencia persuasiva de sua 
pr01d-igiosa faculdade de expressão, o que vem a ser, com a 
fuga da•s primeiras rezes espantadas, o abalar desordena:c!Q 
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dos pachydermes m ansos e pacifico5. Livre-me Deus de ap .. 
plicar ao ,nosso caBo o símile do saudoso tribuno balhiano. 
Qr.:em sabe lá, porém, se não prenuncia grandes e auspicio-
sos movimentos politi,cos o gesto -dos a.;-sisi.stas alvoroçado.s? 

Quem nos dissuadirá da fagueira esperança que nos tra-
zem os politi,cos emancipa,dos do Sul, que acaibam agora, 
neste instante mesmo, de romper solemnemente com o po-
der ·pessoa:] do Presidente, para r eatarem a .solidarieda·de com 
a causa nacional, ele que estão des-irmanad·os, rpara a susten-
tação do a rbítrio presidendal, os que pre:l'erei:n d-ivorciar-se 
da opinião publica, sob o vago pretexto de colla:borarem na ' 
coneervaçã-o da ordem. 

Comprehenderam esses, ao cabo, que o Brasil anceia 
por uma phase ·de vida republicana em que se res-peitem as 
liberdades ,publicas e se abram, de par em par, as portas das 
BastHhae, onde carpem as a gruras da vingança e do odio in. 
soffreavel os desaffectos do governo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI .:._ Apoiado. Muito bem,. 
O SR AZEVEDO LIMA - Comprehenderam ·el'les, co-

mo j á havia eu comprehenc1ido, perfeitamente, que não é pos-
llive'l. resta.-belecer a ordem e a ca1ma naci-onaes, rperseveran-
do o governo na pratica de actos e attentados contra a li-
berda·de; comprehenderam elles, como já havíamos compre-
hendido, nós do Districto Fed-eral, que o-s· ·desacertos , os 
desmandos, os actos d-e despotismo são justamente os fa-
ctores que mais teem contribuído para que se semeie a sisa. 
nia na familia nacional e se alastre o odio entre irmãos. 

Não será, talvez , Sr. Presidente , o levante do couraça·d-0 
S. Ps:nlo .uma simples demo-nstração de classe, mas a ex-
pressão dos verdadeiros sentimentos nacionaes, que já não 
supportam, que j(t não querem ,supportar esse regímen ma-
chia veiico ele perseguições p ermanentes . · 

A minha võz, do alto de.sta tribuna, de onde nem .sempre 
lhe é assegurada a liberdade, tem-'Se afadi ga-do em proclamar 
que o governo do Sr. Arthur Berna,rdes ha ele ser até a sua 
ultima hora atormen tado pelas sedições mHitares e pelas 
convulsões populares, desde que s e não compenetre o deten-
tor elo poder de que só lhe ser,á possível restabeiecer a 
tranquillidade e a paz mercê ele act•os de magnanimidade, cle-
mencia e to-Jerancia . ,. 

O SR. ADOLP HO BERGAMINI - Até por política, já 
the cumpria ter adoptado o a lvitre da indulgencia. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não tem o direito de que-
rer appe1-la·r para o sentimento pátrio tico da Nação, ll'em de 
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lhe invocar a solidariedade, quem é o factor unico das per-
. turbações nacionaes. Ceda o Sr. Bernardes o logar a outro 
mais sabio, abandone o posto do Cattete, onde não tem sabido 
conduzir.se com dis•creção e habilidade, clesel'te do logar que 
a Nação em má hora lhe confiou, e veremos o paiz orienta,r-
se para seus prosperos destinos, incorporado ás nações cul-
tas que reverenciam o direito e honram a justiça. 

O SR. CESARIQ DE MELLO - V. Ex. quer estabelecer 
Llm precedente que não acho aconselhavel, po1· ·ser contra.rio 
1t0s interesses da Nação . 

O SR. ARTHUR CAETANO - Em nome cl o,s interes-s-es 
da Nação é que precisamos de paz. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não dizia, ha pouco, toda 
a verdade o leader ela m·aioria ao annunciar, emphaücamen-
te, aos seus correligionarios·, que o Presidente da Republica 
será para todo o sempre solidaria com os actos dos gover-
nadores estadoaes: .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI No Amazonas, 
acceitou a . deposição que as circumstancias impuzeram. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . e que cairá com eHes, 
ou com elles vencerá. 

:f:: desgraçadamente verda-de, Sr. Presidente, que o su-
premo detentor do poder está resolvido a afup.dar o paiz na 
desonlem geral, palmilhando, em ,companhi-a de s eus parti-
darios a trilha semeada ele pedregulhos e accidentada, que 
leva á fallencia inevita vel da Republica . Es coran-do-se nos 
governadores desavisados e equilibrand·o.-se, a ,poder ele baio-
netas e canhões, no throno va.cillante elo Cattete, pretende, 
de facto, o occupante ela presielencia vencei· o quatriennio go. 
vernamental , sem legar ao paiz as obras de construcção eco-
nomica e financeira que a salvação publica reclam,t. 

Mas não é menos certo, tambem, que ainda ha pouco, 
apeza,r de blasonar capacielaele para se oppõr ás reivindica. 
ções .populares, teve elle de acceitar como facto consummado 
a -deposiç:ão do Governa-dor do Amazonas, com que os revolu-
cionarios dessa uni-dade da Federação contxibuiram para o 
.saneamento politico do paiz. 

Outras deposições, realizadas pela acção direc ta , serão 
fatalmente ;h-omologada.<s pelo-s ,poderes cons tituidos. Oon t-ra a 
soberania popular não ha oppõr o capricho elos t yraun o.~ . 
Quem quer que persista no erro chronko -ele apoiar as autori-
clad€S estaeloaes, desde que violem a constituiçã.o e co-ncul-
quem os diTeitos civis e politicos, avoca a si a responsabilida-
de àe promover !J. obra -ingloria da revolução social. Nem ao 
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P1·esidente da Republka assiste o direito de conservar-·se im-
passível em face dos desatinos que se perpetram sob sua pro-
tecção, n.em a sua propria sorte será compatível com as pra-
ticas que aberram ·de todos os prindpios .republi-can-os e con .. 
tra as quaes já se faz -sentir o vibrante protesto dos brasi-
leiros que não collocaram a-cima ·ela cau·sa public·a a ancia de 
cortejar o poder . 

Sirva de benefica advertencia a os respons·avei.s . pela 
manutenção da ordem nacional a deflagração periodica de 
sublevações mHitares. Não as applaudo, Sr. · Presidente, uma 
vez que desconheço ele todo os sentimentos exactos que . as 
inspin1m . nem po,s.~o prever até onde conduzirão o paiz, que 
o procedimento irreflectielo elo Governo conserva em estado 
ele in tranquillidade permanente. Mas nego, sem hesitação,. 
terminante e categoricamente, o meu voto fav-oravel á ·moção 
ele solidariedade a um Presidente da Republica, · acerca do 
qual estou persuadido que vae propellindo o paiz para o des-
penhadeiro da mais perigos-a anarchia política, economica e 
achninistrativa, · 

XXIII 

· Democracia ás avessas 
(SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO) 

O 1S.r. Azevedo Lima (para explicação pessoal) 
.Tames B-ryce, representante verdadeiramente emersoniano 
ela aristocracia intellectual britannkà, no livro magistral que 
consagrou ao estudo das democracias modernas, ao qual deu 
o ultimo concerto e polimento ás vesperas de sua morte rE-
centissima, condensou, em irreverentes, mas exactos concei. 
tos sobre o regímen republica-no no Brasil, a o-pinião que 
snscHam, nas sociedades cultas de todo o mundo, os di!lJa. 
tes de nossa esfrangalhada democrabia. 

São de confranger a alma petulante de cer>ta caboclada, 
que se esgarabulha em :Éarfalhices de patriotismo equivoco, 
ós golpes que desferiu a seu salvo e á mão-tenente o finado 
es tadista inglez. 

A grande serenidade olympica do pensador e político, 
que legou á sua patria mais de meio seculo de actividade pro-
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ficua, _a1-refeceu, em todo caso, a gana damn·ada dos pa. 
triotas indigena.s. 

O prestigio e a autoridade· do sabio, que perlusttou va-
dos continentes para esquadrinhar ,a organização dos novos 
govern-0s representativos e remontou á antiguidade hellenis-
ta para inquirir a propria fonte das hodiernas democracias, . 
fizeram, porém, com que mais se doessem os verdadeiros bra. 
sileiros da arregaçada de verdades coµi· que ficou reduzida 
a nossa Republica a uma somitica oligarchia. Lá inscreveu o 
publicista inglez, de novo, lapidar e incisiva, como o epi-
ta·phio da democracia, a phrase hi:.milhante -com que Clé-
H:1enceau significou a impressão que lhe causara a nossn. 
prosapia republicana: "E' puramente theorica a autoridade 
da Constituição". · · 

Do dogma da sobera-nia popular nem sombra se lhe 
deparo.u ·nesta parte do continente. Da cultura intellectual 
do povo, da Uberda-de de imprens,a, do exercício do voto e 
da opinião publica, quero d-izer, da propria substancia das 
democracias aÚthenti-ca·s, só vagos e tenuissimos indicios lhe 
permittiram ac"editar em caricato arremedilho republicano, 
capaz de transformar-se, com o tempo, em verdadeira demo-
cracia, "se os Estados do sui vierem a separar.se d-0s Es-
tados tropicaes". 

Abstenho-me de conjecturar qual seria, com o dobar 
dos a·nnos, o juizo que de nós faria, em fa-ce da's protervas 
iniquidades de que ·somos .presentemente victimas, o ~nsigne 
estadista que honrou a intellectualidade ,de sua geração. Li. 
vre-me Deus de imaginar o espectaculo da nossa deshoura, 
~e, no anno da graça de 1924, désse a excentricidade de al-

. gum preclaro publicista político para espairecer o seu tedio 
nestas plagas sul-americanas. Não é que não estejamos acos- · 
tumados a andar aos baldões com uns tantos forasteiros -sem 
cerimonia que nos boquejam na ordem social e politica. 

Hoj,e, mui de ca<so pensado, á moJ·al do homem publico 
pegou.lhe o vicio de não se •abespinhar senão quando os des-
manchos da patria lhe frustram de toa.o em todo os rega-
los do sybaritismo. Emquanto é possivel manter-se pendura. 
do da teta do Thesouro, lá se agarra elle, como os ácaros 
da sarna ao couro desasseiado. Se um dia, pelas reviravoltas 
da fortuna, lhe escapóle a presa, cae o homem supplice, de 
cocora,s, e immovel fica, na postura do felino, á espera d-0 
ensejo ao salto que lhe permitta reiniciar o cyclo parasita. 
rio. Reacção, nenhuma. Protesto, nullo. Queixas, poucas, e 
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cochichadas. Mas, nem ·todos, Deus louvado, dmpermeabili-
zaram.se ás sensações fortes elo patriotismo mal ferido. Não 
serão muitos esses, mas existem. 

Imaginae um delles a meditar sobre os . commentarios 
de Bryc& ao Tegimen cesarista de um novo Francia, que em 
24 mezes de seu governo pseudo-democratico alongou por 
vinte e dois as torturas do estado de sitio e, baldadas já de 
todo as esperanças do povo, persiste ainda em conceber que 
serão duradouras as obras que lhe inspiram a violencia e o 
odio. 

O SR. BENTO DE MIRANDA - Isto é exaggerado; não 
são 22 mezes . V. Ex. permitta-111e observar que o Sr. Presi-
dente da Republica levantou o sitio no Natal e o decretou 
novamente em junho, por occasião do levante em S. Paulo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - São approximadamente vifl-
te e dois mezes. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E ainda se acha 
pouco! . . . 

O SR. AZEVEDO LIMA - I111aginae a mor.dacidade 
impeTturba vel do escriptor que tra·nsmittir á posteridade os 
écos dos applausos vivíssimos e ensurdecedores com que os 
panegyristas da dictadura ele certo Rosas contemporaneo en-
rleosam o imitador daquelle, de quem se dizia tambem, em 
Buenos Aires, antes que a desgraça o apeiasse do poder illi-
mitarlo : "Ninguem o excedeu jámais em sublimidade". 

Imaginae, ainda , o que não da ria a lêr a penna1 do pu .. 
blicista resolvido a verdascar o governo que accendeu a 
guerra civil, para consolidar pela delação, pela venalidade, 
pelo suborno, o triumpho da dynastia reinante. 

Imaginae, finalmente, o furor satyrico elo historiador 
l'!.i,i,~ h!:rnver rle descrever os soffrimentos dantescos de uma 
congerie de cidadãos, durante quatro mezes consecutivos in-
fligidos pela sanha do dictador, que, se os não arrasta, en-
gaiolados, em seu sequito, como Barrios fazia aos pTisione'.-
ros ele opinião pelas ruas ,de Gua temala, é porque 'J ter!or 
panico da propria sombra não o deixa dissipar ao ar livi·e o 
deli.rio onirico das perseguições. 

Um irresistivel pend·or impelle-me a sacudir o indiffe-
rentismo nacional, não tanto para desaggravar !1.S 1,;arantias 
constitucionaes conculcadas pelo mais revoltante intoleranti~-
mo de que -se tem memo.ria no ·nosso regímen revublicauo, 
como paTa obstar que a nação se dei:I:e invadir pelo preamar 
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de desanimo· e resignação que a põem na imminencia de con-
verter-se em pacifica conglomeração de ilotas. 

Antes a exaltação r'"volucionaria ·dos j-acobinos que a 
sorna e esteril quietude ·da subservancia egypcia. Como Her- · 
mõcrates aos syracusanos, poderia dizer aos meus concida-
dãos: "Não condemno tanto os avidos por dominar, como os 
resignados a obedecer. A propria natureza humana, propensa 
sempre a captivar os subservientes, ensina-nos a defesa 
contra os ambiciosos!'·' 

E porque reajo, com mal soffrida vehemencia, ás dissi. 
mulações, ás insidias, á espion·agem, á concussão, ás intri. 
gas, á violencia, ao suborno, á imbecilidade, ás machinações 
e á mentira, colligam0 se contra a minha sinceridade ·republi-
cana os cumplice» dos grandes peccados constitucionaes, que 
as i~precações abafadas dos opprimidos, as queixas doloridas 
das familias a que prenderam os chefes e protectores, as 
amargas, as vibrantes; as freneticas vociferações dos ho-
mens livres est110 desde já indiciando ao implacavel julga. 
mento da historia como responsaveis pelo mais duradouro e 
completo eclipse das nossas liberdades politicas. 

Prouvera aos céos 'que em toda a minha vida puhlica, 
que não sei se será longa, mas espero em Deus continue in-
cessantemente agitada pelos éstos do mais sadio ,civismo e 
independencia, prouvera aos céos que nunca me faltassem 
momentos de actividade parlamentar em qu:e tão tranquilla-
m ente, ,como agora, me sentisse persuadido ele estar realizan-
do, como mandatario ela opinião publica, a missão política 
mais patriotica que possa impender .aos executores ela vontade 
popular. 

Todos os poderes armados contra a minha humilde au-
toridade de membro deste ramo do legislativo, todos os ele. 
mentos de que disponha o mais inexoravel dos governos pes-
soaes, todos os apaniguados do absolutismo intransigente !le-
balde conspirarão contra a inabalavel serenidade de minha 
consciencia. 

Sh,to o incessante crescer e recrescer da desordem, elo 
desalento, -do desanimo, da confusão e do nepotismo. Não 
sei até que longínquas paragens nos levarão o baixel desar-
vorado elo Estado os nautas desatinados que,. tomando por 
bus-sola o a,rbitrio, varam pelos recifes, qua:ndo o mar é de 
madria e assoviam aHo nas enxarcias os travessões bravios. 
Observo e recrimino a inconsciencia dos que não ' enxergam 
o nublado horizonte de onde sopram os ven,tos procellosos. 
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Em pleno domínio da anarchia, não lhes bacoreja que o na -
vegar sem rumo cer to, a velas pandas, e peito posto á venta-
nia, é comprometter, com a segurança do barco, a sorte dos 
mareantes. Não querem saber de nada. 

Fazem-se moucPs ás advertencias e ainda esbravejam 
contra mim. Pois bem, r~onheço-lhes o dir eito de se espa-
tifarem por ah-i; mas não me mettem medo as gaifonas de 
seus papões. 

Os governos que substituem a ·autoridade pela força; 
os que conferem á · violencia e ao arbítrio o arduo mister de 
organizar a or dem; os que perderam a consciencià ·ao direi-
to, para se tornarem escravos das paixões desenfreadas, sa-
tisfazem a ephemera vaidade do mando sem contrôle, mas 
não se encommendarão cer tamente á gratidão elos povos qne 
constr_angem á obediencia pela força . 

Quem me déra que, em todas· as conjuncturas de minha 
attribulada vida política, me· fosse dada a felicidade de es-
posar a defesa ele aspirações como as por que clama presente-
mente a opinião nacional , de que, não sou· senão apagado 
éco na tribuna desta Gamara! 

Se não alca,nço, apôs tanta porfia, que o poder publico 
se reconcilie com a legalidade, a cuja sombra espera o povo 
que o integrem no gozo das instituições, que o arbítrio fatal 
dos olig&rchas corrompeu; se não consigo revocar á ordem . 
e á calma os que dellas se transviaram para um ambie11te 
em que imperam o absolutismo e a apostasia, a ;,ujeição e 
o rancor, a lassidão e a intriga, a ferrenha obstina~1io e o 
capricho encanzinado, se não obtenho nada, se não logro 
nenhum . resultado, se não conquisto um atomo de liberdade, 
diz-me, ao menos, a consciencia que sa·crifiquei tudo para 
o cumprimento do meu dever. 

As ameaças pessoaes, as .perfidias, as mofinas, a inju-
ria dos mercenarios, a diffamação a soldo, a calumnia re-
munerada, essas poderão definir o caracter dos detentores 
do poder, que confundem o direito com a servilidacle, a le-
galidade com o arbítrio; mas dis,suadir-me do proposito de 
corresponder á confiança que em mim depositou a população 
de minha •terra, não cuideis que o consigam. Proseguirei, 
emquanto puder, a minha tarefa com a impassibilidade do 
varão de Horacio: Justum ac tenacem propositi virum. 

Quereis conhecer o governo que bandonou os princípios 
mais rudimentares do regímen republicano, solapando elle 



, 1 

___: 196 SEIS MEZES DE DICTADURA 

mesmo o prestigio da autoridade, para illudir a bóa fé e a, 
iú1previdencia dos cidadãos? Aqui o tendes . á mão... / 

Governo armando ciladas aos governados, como aos des-
prevenidos viand;-ntes os ba,ndoleiros n'.a tocaia - para ('.a-
ptural-os ele surpreza, protegido pela clandestinidade das 
leis certo o não conhecieis ainda até á data ela revolução de 

, Ara'cajú. Foi o cliscricionario Presidente, que vae consum-
mando avarias grossas e irreparaveis nas instituições repu-
blicanas,' quem inaugurou a doutrina inedita ele que os de, 
eretos elo governo operam antes ela publicidade, como se 
fosse clotáclo o povo de faculdades clivinatorias .. Mal irrom-
peu a rebellião em Sergipe, logo o governo passou á pratica 
de actos attentatorios ela liberdade individual, nesse Estado, 
no da Bahia e no elo Rio Grande do Sul, sem que fosse en-
tregue ao conhecimento publico, no orgão officíal, o acto que 
decretou a suspensão ~as garantias constitucionaes. 

Oégo é o que não viu ainda o supremo clesdem com que 
o Gnverno trata a liberdade dos nossos concidadãos. Sobre o 
Districto Federal. Jupiteotonante desferiu os raios mais ful-
minantes de -sna ·poderosa iracunclia. Não se sabe que reso-
luções mais aggTessivas e que outras medidas de hostilidade 
poderia a segurança publica adoptar co·ntra os inermes e pa. 
catos cidadãos da Capital. O fun-ccíanalismo, a imprensa, as 
forças armadas, a industria, o ma_gisterio, o proletariado, to. 
elos, indiffcrentemente, desde 5 ele julho, vieram fornecendo 
contingentes ·numerosos para _ que se povoassem e superpo-
voassem as sombrias cellas das penitenciarias. Muitos desses 
prisioneiros ha quatro mezes perma-necem tolhidos em sua 
liberdade, sem inquirição, sem culpa, por simples denuncia. 
de desaffectos, privados de custear a subsistencia de suas 
fa_milias, moral e financeiramente arruinados. 

Para as prisões em barda organizou-se uma legião in-
.térlope e promL,eua ele inculcadores de todas as nacionalida. 
eles, que percorrem a cidade, invadem os boteis, trafegam 
nos autos, espiam nos ,cafés, passeiam nas ruas, frequentam 
as caserncas, infiltram-se por toda a parte, pm·,a coadjuvarem a 
regeneração do Brasil, cuja sociedade culta, espantada e con-

' frangida, não sabe bem se é um tufão de insania que abala 
as nossas insti.tuições, ou se é o clescomecliclo descredito do 
governo que o induz a desconfiar das proprias autoridades . 
. Feito lettra morta o § 2.o, do art. 80 do Pacto Fun.damental, 
·afim de que ao castigo physico da detenção se associasse o 
supremo vexame de promiscuidade .dos -suspeitos de méra 
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participação em crimes de- opinião com os sentenciados por 
crimes -communs, ludibriou-se a alta magistratura nacional -
nltimo refugio das nossas rudimentares liberdades - occul-
tando-se-lhe, em informações pouco fidedignas, a gravidade 
da situação para a qual impetraram as victimas o remedio 
do habeas-corpus. 

Perseguições, perseguições, sempre perseguições ! -
A pretexto de servir a ordem, suppre a policia as defi-

ciencias de sua baixa mentalidade por meio da corrupção e 
do suborno. Se nas épocas de calmaria podre, associando-se 
a.os lucros dos emprezarios de batotas, vive acamarada com 
a. industria do lenocínio e das espeluncas, nos dias tormen-
tosos que vivemos passa á tdpa forra, á custa das largições 
da verba secreta, r eforçada com o papel-moeda que emittem 
a. '.iacto continuo os prélos do inflaccionismo. 

Por sobre o desgoverno do-s homens, do littoral ao hin-
terland, por todo o immenso e insalubre Brasil, paira a 
grande miseria, a miseria negra, a miseria culminante, que 
completa a obra devastadora .da tripanosomiase, da ancyclos-
tomose, do impaludismo e da tuberculose. 

O sorriso desd enhoso dos pindarista,s do governo subli- · 
nha o hymno que inspira ao leader da maioria a obra miri-
Eica de reconstrucção· politica e economica do Sr. Arthur 
Bernardes. 

A ·autonomia politica da.s unidades federativas vale tan-
to, em nosso tempo, como a liberdade individual. 

Se, por um lr,clo, é verdade, como todo o mundo vê, que 
esta é a menor do que a de que gozavam, no dizer de Lenine, 
os cidadãos das republicas ela Grecia antiga, isto é, não passa 
da liberdade dos senhores de escravos; por outro, é certo 
que aquella desceu tanto que os arestos da nossa suprema 
Côrte, assecuratorios do exercício do governo legitimo elo 
Elstaclo de Rio, foram relegados ao desprezo para que a po-
testade mythica collocasse um donatario de sua exclusiva 
confiança na cap itania fluminense . .Ao passo que intervi~ha, 
manu militari, na a dministração desse Estado, cuja popula-
ção vacifica se entregava aos labores da vida rural , cruzava 
o governo, criminosamente, os braços em face ·da lucta frn-
tricida que ensanguentava as . coxilhas do Rio Grande. 

E' que, neste, um -dieta-dor 1JOSitivista de masso e mona, 
de parceria com o Ministro da Justiça, que faz o papel ão 
honest lago, na tragedia rio-grandense, tecia a intriga para 
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expulsar das sympathias do Presidente os ,leaes correligiona-
rios dos •tempos aziagos da Reacção Republicana .. 

Presos e deportados o jornalis ta Julio Ruas, de .Alegrete, 
e o padre João Martinho, de Bello Horizonte, não surgiu 
uma alma piedosa que se propi.1zesse recorrer ao Poder Ju-
diciario pára o livramento des-ses patricios catrafialados em 
territorio da União, onde não imperava, nem impera, o re. 
gimen do estado de sitio. 

'Ter-se.ha descrido da justiça da magistratura? Ou pe"-
deu-se a fé na fidelidade das informações officiaes? 

.Amordaçada a impr~nsa, que semeava conspirações, dis-
solvidos virtualmente, por medidas anarchi-cas, o Exercito 
e a Armada, cuj,) poder causava apprehensões ao Executivo, 
esbulhados de suas cadeiras-, no Congresso, os ultimos adver-
sarios, os Srs. Irineu Machadb e Salles Filho, respectivamPrn-
te, eleitos Senador e Deputado pelo Districto Federal -
morta a liberdade de imprensa, morta a independencia elei_-
toral, morta a r esistencia . militar, deveria começar para o 
Governo o longo período ele paz, -de tranquillidade e de si-
lencio - paz do tumulo, tranqi:.illidade do crepusculo, 
silencio do pantano. 

Seria, em resumo, a inauguração, do regimen ideal da 
ordem, mas uma ordem superior ás leis, uma "ordem acima 
de todas as leis", segundo o expressivo dizer da oração pre-
sidencial de 28 de .agosto, como se houvesse, na phrase · elo 
nosso immortal patrício, o pranteado conselheiro Sr. Ruy 
Barbosa, absurdo mais absurdo do que reclamar obediencia 
desobedecendo á leL 

.Ao supremo senhor desfas terras estava, porém, r eserva-
da a desagradavel surpreza de ouvir accordes dissonantes 
na harmonia orchestral do Congresso: 

"Prendam-se os desalma-dos'', berra a imprensa merée-
naria. "Pr endam-nos", r epete nos ".A P edidos" a verrina 
temulenta. 

O que é entrar o paiz no regimen · da ordem! 
Venerae esta Republica, manes de James Bryce ! 



AZEVEDO LIMA - 199 -

XXIV 

O manifesto presidencial de 15 de Novembro 
(SERSÃO DlJJ 24 DE NOVEMBRO) 

O Sr. Azeve.do Lima (para explicação pessoal) 
Pela primeira vez, outro dia, Sr. Presidente, depois de 35 

- annos de desregramentos republicanos, lembrou-se o senhor 
provisorio destas desgovernadas terras de dar todos os mata-
dores de festividade official á celebração da data anniversa-
ria ela sedição militar, que despejou, sem commoções nem 
sobresaltos, do Paço de São Christovam, o mais apathico e 
descuidoso dos soberanos co·nstitucionaes. 

Como se já não bastassem as velhas salvas· e luminarias 
da pragmatica, pnra que se desvanecesse no :povo desilludi-
·do a suspeita de que se não rege mais pelos codigos repu-
blicanos, derramou-se em cartazes, pelas paredes, a prosa 
chilra do Governo, a desatar-se em borbotões de descompos-
tura, para maior exemplo e edificação dos incredulos. 

Nesse mesmo dia, sob o titulo aborrecido: "A palavra 
da Nação", deu á taramela, em estylo claudicante, o lin-
guajar dos governadores, forcejando por a bafar o desconten-
tamento de nossa gente, com um supremo appello á ;ma 
r esignação e conformidade patrioticas·. 

Reunidos nesta ,sala os amigos com que conta o Gover-
no no Congresso Nacional, soltaram tambem o verbo in-
cendido de enthusiasmo civico, não sô para se compromette-
rem a rehabilitar os fôros do regímen, que lhes retribne, 
pontualmente, em subsidio, o patriotismo intermittente, mas 
ainda para fulminarem eu an:athema contra, o· brasileiros 
"soi-disant'.' d_esnaturados, que discrepam das normas do· pa-
triotismo official. 

Direito assiste ao governismo omnipotente para amal-
diçoar em lingu11 mais ou menos tropicante as liberdades 
da opposição, a seu aviso, impenitente e impatriotica. 

E' que chegou agora a autoridade preside·ncial ao ze-
nith do seu poder. Um pouco mais ao deante, a alguns es-
píritos ainda não de todos fascinados pelo prestigio ·governa-
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mental, ·a impropriedade vocabular do manifesto á Nação, 
tresuante de indignação e de odio, afigurar-se-á c-omo uma 
peça supinamente infeliz, mais feita, talvez, para ampliar 
a desconfiança geral do que para restabelecer, · no animo 
dos governados, a fé que lhes deve inspirar a serenidade 
dos governantes. O tempo, igualmente, em breve nos dirá se 
é melhor remedio, para as grandes crises políticas, -invocar 
a autoridade o regimen da tolerancia ou desmandar-se o 
poder em incan tinenda lingual. 

Para os politicos de visão larga, não é difficil desde já 
comprehender que não vae dar á paz outro caminho mais 
curto e compla·nado do que o da serenidade e da indulgencia. 
Poi,s haverá ahi quem duvide? Haverá ahi intelligencia tão 
oblite1,ada, teimosia tão empedernida, paixão tão intransigen-
te, cegueira tão céga, que afinal se não desannuvie, . que não 
11frouxe,. que ·não -ceda, que se não reduza, que se 'llão con-
vença, que não enxergue, em face da lição radiante de to:ios 
os paizes e de todas as épocas, em face dos proprios exem-
plos numerosissiinos que nos mi:J;listra a historia patria? 

Long'e vae o seculo de Machiavel, em que o audacioso 
florentino ensinava a Lourenço, o magnifico, que, para man-
ter o Estado, não vacillasse em operar contra a· fé, contra 
a carid,ade, contra a humanidade e contra a religião. Em 
c;ma época em que se vae tornando anachronismo o regímen 
apen-a<s secular clp liberdade e fraternidade, plantado pelos 
autores d,a grande revolução, ·seria havido na conta de de-
mentado quem deliberas,se r estabelecer o imperio da f orça 
sob o influxo da violencia. 

Já agora vae aspirando a umra liberdade mais ampla do 
que a das -democracias parlamentares a sociedade desensof-
frida da velha Europa, sobre a qual converge a cultura ele 
civilização millenar. Louco, e louco varrido, seria quem, no 
seio de uma nacionalidade latina e ardorosa, em época de for-
tes reivindicações sociaes, intentasse retrogradar ao governo 
da força obstinada, que géra a rebellião e conduz á anarchia. 

Hoje, quando, como fra gil velharia, estremece e desaba 
o tradicional 'liberalismo das verdadeiras democracias, cm 
contacto com as novas idéas sociaes e revolucionarias, não 
passaria de um fanatico inferior o estadista que, partindo 
do parlamentar ismo, se fizesse na volta do despotismo feudal. 

E' ponto tambem pacifico que, se a força não vinga, me-
nos ainda vingarão, em bem da ·paz definitiv,a, os processos 
de contaminação moral, os tristes processo.s a que r ecorrem 
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os regimens dissolutos, a que Ramos Mejia deu o nome de 
"tyranni-as plutoxicas" - a corrupção, o suborno, a venali-
dade e ,a peita. 

Quando ainda confiava na possibilidade de um governo 
atilado e perspicaz - que, agora, apôs quatro longos mezes 
de desillusões, 111'ío confio nada - nunca imaginei que se 
alastrassem com tamanha impetuosidade a espionagem e a 
delação de que vivem, em todas as classes, inclividuos de 
ambos o'.s sexos e todas as categolias, degredados até a 
abjecção de receberem, em troca ,da felonia, a gorgeta da 
policia. 

Dos grandes e sérios problemas rnacionaes, que se anto-
lhavam á observação do Governo, nenhum, em que pese ás 
informações inveridicas do manifesto presidencial, nenhum 
logrou solução satisfatoria. 

Relan-ceemos os olhos pela moxinifada elo dia 15. 
O problema da siderurgia nacio,nal, esse, por exemplo, 

foi de facto objecto de uma lei inepta, açodadamente decre-
tada, mas sua applicação jamais se verificou, nem se ve-
l"ificará, tão grandes, tão flagrantes, tão clamorosas são as 
erronias nella conticla,s e já revelad,as ao publico no relatoi:io 
da famigerada missão britannica, que andou por ahi disse-
cando, para maior vexame nosso, a convite do Governo, os 
segredos mais reconditos da nossa administração. 

A reforma judkiaria o Governo effectivamente a pra-
ticou. Os fructos della ainda os não revelou a experiencia. 
Mas, confortavelmente installados nos novos logares da 
magistr-atura, com pi•ngues vencimentos, sem embargo da 
preterição de antigos juizes que recorreram á justiça para 
validação de seus direitos, estão os membros da dynastia 
reinante, quatro ou cinco parentes do Sr. Bernardes - ir-
mãos, primos e cunhados do Presidente; irmãos, primos e 
cunhados dos Mi"n'istros de Estado; irmãos, primos e cunha-
dos de gros bonnets ela politica provin-ciana. 

O Banco Central de Emissão foi convertido em realida-
de pelo volunta rioso capricho do Presiclenbe. Não lhe co_ntes-
to a existen-cia. Mas antes nu·D"ca houvesse existido. De que 
serve elle senão para aggra,var a decadencia economica do 
paiz e levar ao auge o phenomeno (l,a carestia da viela, ao 
qual é certo que nã.o acudiu, até este momento, o poder pu-
blico com os remedios insistentemente reclamados? 

No dia 7 dt! novembro de 1923, desceu o cambio á taxa 
i·nfima de 4-21j23, sobre Londres, attingindo, as-sim, á cifra 



- 202 - SEIS MEZES DE DICTADURA 

extrema de descenção a que já chegou 'uo curso de toda a 
nossa historia financeira. 

Ao Sr. Bernardes devemos, pois, o "record" da quéda 
cambial no Brasil. . 

O SR. BENTO DE MIRANDA - Não apoiado; já ti-
nha ,caido o cambio no tempo do Sr. Epitacio Pessôa. 

O SR. .AZEVEDO LIMA - Disse record - attente bem 
o nobre aparteante. A m'aior b aixa, que a historia finan-
ceira do Brasil registra, verificou-:Se mo Governo do •Sr. Ar-
thur Bernardes, a 7 de novembr-0 do anno finclo. Quem m'o 
contestará? 

O Sr. P INHEIRO JUNIOR - Tudo isto com a collabo-
raç-ão elos perturbadores da ordem . 

O SR. .AZEVEDO LIMA - VV. EEx. imputam todas 
ets responsabilidades á cabeça de turco, que são, hoje, os 
perturbadores da ordem . . . 

O SR FRANCISCO PEIXOTO - O Governo é que é 
et cabeça de turco. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Ao Sr . .Arthur Bern·ardes, 
repito, devemos o record d-a queda cambial, nQ Brasil. 

Ao proclamar-se a Republica, po,ssuia o Brasil 192 mil 
contos de papel moeda de curso forç-.ado. Hoje, ao iniciar-
se o -terceiro anno da desastrada administração, sob a presi-
dencia do Sr. Bernardes. o volume do papel moeda inconver-
sível e em circulação compõe-se de 1.851.000 :00-0$ elo The-
souro, 19.900 :0-0·0·$ ,da Caixa ele Conversão, 399.900 :00-0 $ da 
Carteira de R edesconto e 709.900 :000$ do Banco do Brasil, 
até 30 de setembro do corrente a·nno. 

Eis ahi, quasi exactamente, 3 milhões de contos com 
que a política i-nflaccionista abarrotou a nossa circulação fi -
cluciaria. Desses 3 milhões de papel moeda inconversiveL . 

- O SR. NIOANOR NASCIMENTO - A emissão não foi 
toda deste Governo; dous milhões e quatrocentos mil vieram 
do passado. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não é verdade; V. Ex., 
muito de industria, augmenta a respo.nsabilidade do passado, 
para reduzir ,a do prese·nte. 

A inconcussa verdade é que ,desses tres milhões de pa-
pel moeda inconversível, que estão operando a desvaloriza-
ção do meio circulante, mais de 700 mil contos devemos á 
nefasta administração do actual Presidente. 

O SR. NIOANOR NASCIMENTO - Não é el.'acto. 
O SR. AZEVEDO LIMA O senhor aparteante trata 



AZEVEDO LIMA - 203 ----t 

de assumpto em cgie é jejuno. Saberá quanto o Ba•D"co Emis-
sor emittiu desde a data de sua creação? 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não podemos ·,lis-
cutir por dia logo. Peço a palavra. Depois do discurso de V. 
Ex., demonstrarei que os numeros citados não são exactos . 

O SR. WENCESLAU ESCOBAR - As cifra,s exactas 
foram publicadas no ultimo balanço do Banco do Brasil. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Balanço, aliás, publicado 
com mez e tanto de atrazo, e, precisamente, a elle é que me 
reporto. 

Se, em verdade, algum esforço real fez o Sr. Bernardes 
pela felicidade do povo, ,que monta esse esforço quando sa-
•bemos que, seja pela:S commoções intestinas . oriun,das -de sua 
incomparavel incapacidade :politica, ,seja pela misera e anar-
chica situação financeira do paiz, seja pelo jorro ininter-
rupto de papel-moeda, seja pela crescente desorganização uo 
trabalho, foi no biennio findo do seu governo que ascen·deu 
ao pinaculo a carestia da vida, contra a qual, em vão, cla-
mam, bradam, \ieblateram, esbravejam, vociferam, bracejam 
e esperneiam todu o proletariado, todo o commercio, todas 
·as -classes productoras, todos os homens do tr,abalho, todo o 
funccionali smo, todas as famHias, toda a gente ? 

Quando, onde e como ampliou o actual Preside·nte os 
serviços do Departamento da Saude Publica? Não ha um 
mez, partiu -da Camara para a outra c,asa do Congresso o 
Orçamento do Interior, e todos os Deputados se lembram ain-
da que seguiu, a instancias do Governo, com côrtes, reduc-
ções e suppressões considera veis das verbas desUnadas ao 
custeio çlos mais importantes serviços dessa repartição. ID 
chama-se a isso providenciar para o dese·nvolvimento dos 
serviços sanita-rios . .. 

Quaes as unidades de que foi enriquecida a nossa Ma-
rinha de Guerra, segundo o afoito dizer do manifesto · á Na-
ção? Apontem-u'as; enumerem-'Il'as. Eu, por mim, affirmo 
que, pelo menos, .d,e um navio nos desfizemos. ü velho en-
couraçado Deodoro, que não sei todavia se era ainda prestadio 
ou não, j'á não pertence ao numero das ünidades de nossa 
frota de guerra, vendido que foi, por intermediarios felizes, 
ú Republica do Mexico. 

Em que consistiram os secretos melhoramentos de que 
o Presidente diz haver dotado a nossa frota mercante? Ahi 
estão, no poço, paralysados, avariados, immoveis, ou arras. 
tanclo-se pelas costas do Brasil, sujos, morosos, sem passa-
g·eiros, os garbosos navios ex-allemães, que, no começo do 
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seu governo, faziam regularmente a carreira transatlantica 
e proporcionavam transporte ás mercadorias que hoje se :ic-
cumulam e se retarcl,am nos portos de embarque. Não· ha me-
moria de mais lamentavel de·sorganização do que a de que 
soffre pre&entemen-te o Lloyd Bras ileiro. E , sem embargo 
della, a afoiteza da palavra official refere-se ao aperfeiçoa-
mento de nossa marinha merca'llte ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO A renda do 
Lloyd augmentou extra'ordinariamente e os ·serviços todos me-
lhoraram. Demonstrei isso com documentos irrecusaveis. 

O •SR. FRANCISCO PEIXOTO - O orador apenas diz 
palavras, palavras ... 

O ·SR. AZEVEDO LIMA - Não ha memoria de mais 
lnmen ta vel desorganização. -.. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO Nun-ca esteve tão 
bem organizado. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Está-se reorganizando. 
O SR. RAUL SA' - O Sr. ,Oantuaria é -dos melhores 

administradores que teem passado pelo Lloyd. 
O SR. LINDOLPHO PESSOA - E' o juízo que sempre 

se fez. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Ess•a opinião VV. EExs. tel-

a -iam ouvido a,qui na Gamara; não, porém, entre os re pre-
sentantes do commercio, entre os negociantes que vivem a 
trafegai· de norte a sul do Brasil, entre os passageiros que 
não louvam o conforto d,as naves -do Lloyd, e, afinal, entre 
os exportadores que vêem seus generos deteriorarem-se uos 
portos de embarque. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - A documentação 
não está nas palavras, mas no augmento das rendas daquella 
empreza. 

O SR. LINDOLPHO PESSOA - Sô tenho ouvido boas 
eefere·ndas quanto a esse administrador. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A famosa tranquillidade po-
litica dos Estados, a que a llude a proclamação, mão é outra, 
certamente, senão a que resulto11 do assalto , manu militari, 
ao governo legitimo de varias circumscripções -c1a Republica. 
El' a que culminou, ha pouco, na tremenda revolução mili-
tar do Rio Grande do Sul, onde borbota o sangue generoso 
dos nossos irmã.os em pról da reclempção política naquella 
região do territorio nacional. Afinal, onde estão os ves'tigios 
da acção elo Sr. Bernardes? Em nenhuma parte. 

A benemereucia do Presidente da Republica é, precisa-
mente, como aquellas "flores e acclamações populares", que 
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disse haver r ecebido no dia, para sempre memoravel, em 
que entrou as portas ,do Cattete; ta,es ,flores nunca existiram 
siuão na f ertil, mas infiel imaginação de ·S·. Ex. 

Para r esponder aos acrimoniosos conceitos, que exarou 
sobre a attitude dos militares revoluciona rios a citada pro-
clamação ele 15 do corrente, cedo a palavra a 54 officiaes do 
Elxercito - seis generaes, um coronel, dous t enentes-coro-
O'eis, qua tro majores, quatro capitães e os demais tenentes, 
que do · fundo dos ergastulos fue endereçaram uma longa, 
eloquentissima e patriotica missiva, na qual um dos mais 
expr essivos trechos é assim concebido: 

"Pergunt[lm de si para si, de quando em quando, 
os membros do actual Governo: a que aspiram os 
r evoludonarios? 

" Respondemos-lhes : aspiramos, como a Nação em 
.peso, á instituição em nosso paiz de uma politica de 
progresso e de· liberdade, que cuide, r ea-lme·nte, do 
bem nacional, e não de interesses subalternos. Aspi-
r amos -a uma politica qu e, incrementando a lavoura, 
auxiliando as industrias e facilitando os meios de 
transporte, dote o B:r.asil de Marinha e de E xercito, 
embor a. pequenos, m as efficientes, para a cl.e-
fesa das nossas riquezas. Aspira mos a uma politica 
que, cumprindo a nossa liberalissima Constituição, 
r espeite os direitos politicos dos cidadãos e não lhes 
cerceie, de todos os modos e por todos os m eios. a 
escolha de seus · ~andidatos aos diver sos postos · de 
i-epresentaç;ão popular. Aspiramos a uma politica que 
n:ão persiga os Est,ados que deixaram de votar nos 
"escolhidos da s Convenções", como occorreu no Es-
tado do Rio, onde um preside·llte já eleito, empossado 
e garantido por habeas-corpus elo mais alto tribunal 
da Republica, foi substituído, com prejuizo de co-
nhecidos e sagrados preceitos da nossa lei-ml':l:ter; 
como a conteceu no Rio Grande elo Sul, onde as an-
tipathias elo governo central contra o Sr. Borges de 
Medeiros geraram uma revolução que regou, com 
sangue precios-o, por lon:gos mezes, as coxilhas e 
campinas ela generosa terra de Julio de Castilhos; 
como suecedeu na Bahia, onde foi decretada e l'ea-
lizada um2 intervenção esc.anda losa; como, finalmen-
te, se passou no Districto Federal, onde o candidato 
-d·o povo, bem ou máo - não cabia a nenhuma auto-
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ridade sentenciar na especie - apezar de ter obti-
do mais -de dois terços -dos votos totaes, foi depu·rado 
e expulso do Congresso, como indesejavel. Aspiramos 
a uma politica que não leve a sua intolerancia e re-
sentimen to contra as opposições ao ponto de deixar 
o paiz ·na situação sui-generis .. de possuir um governo 
apoi3do por assembléus integraes, onde as raras e 
honrosas excepções sõ servem para confirmar a re. 
gra geral da incondi-cionalidade. Aspiramos a uma 
politica que, se um dia deliberar legislar sobte a im-
pr.ensa para pro1libir os abusos da linguagem -contra 
as autoridades cons-tituid,as, seja a primeira ,a dar o 
exemplo ,de cumprimento ·á lei, não cons,entindo que 
os jornaes governistas offendam, com termos de bai-
xo jaez, os adversarios da situação -dominante. Aspi-
r,amos, por derradeiro, a uma politica que não neces-
site, para governar, da,s trevas do sitio perenne, den-
tro -das quaes se occtiltam os malfeito·res da Republica . 

"Taes são os a nhelos que, em todos estes annos 
ele "Republica prometti·da e sempre adiada", teem 
sido sopitados nos cora,ções brasileiros, que almejam 
vêr a Patria livre dos que "absorveram a personalida- . 
de conectiva e são deUa senhores, como o tutor o é 
dos menores, que rege, ou o zagal do gado, que apas-
centa", como sentenciou Ruy Barbosa. 

"Disse o Sr. Presidente, em um dos trechos da 
oração aos moços acadei:µkos, em frn-s de Julho, que 
"as parte.s interessad,as não podem julgar as proprias 
causas". E' uma verdade crnnhecidissima e um indis-
cutivel principio ·de Direito. Estará, ,porém, julgando 
S. Ex., porventura, chefe, como é, de uma das partes 
em luta, quando chama aos revolucio.narios ·" demoli-
rlorl)s da honra e do credito nacional", que não se 
acha tam'bem em ca.usa? Que faria ·S. Ex., com o au-
xilio da lei de imprensa, se alguem usasse de taes 
expressões altamente injuriosas, com relação á pes-
sôa de S. Ex.? Por que S. Ex. e os jornaes governis-
tas, a começar pelo Jornal do Comm:ercio, não <lão o 
exemplo desta moderação de linguagem tão aconselha-
-da e tão rigorosamente exigida por S. Ex. ? 

"O Sr. Presidente dedarou. ainda, no seu discur-
so aos estudantes que "as amnistias só teem ·estimu-
lado as r eincidencias nas rebelliões ". ,E, entretanto, 
é S. E.x. mesmo .quem destrõe esta. affirmativa, con-
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fessaindo acreditar que o levante de S. Paulo tenba 
sido motivado pelo facto ele ainda estarem presos os 
revoltosos de 1922. 

"E, ainda màis, ,se as amnistias estimdassem as 
reinci-dencias nas rebelliões, não seriam hoje, prova-
vielmente fervorosos e robustos esteios ·da legalidade 
-0 Sr. ge~eral Antenor Santa ·Cruz de· .AJbreu, duas ve-
zes a mnistia•do, como r ebelde .de 1895 (manifestação 
de ·desagrado contra o general J a.c,ques Our~que, com-
mandante da Escola Militar de então) e de 1904 (re-
bellião da vaccina obrigatoria) e hoje chefe da Casa 
Militar do Presid•ente, o Sr. general Ribeiro da. Costa, 
ex-comm:mdante da 1.a região e amnistiado de 1897 
(rebellião contra Prudente de Moraes) ; o Sr. ge·neral 
Potyguara; amnisüado de 1895, 1897 e 1904; os Srs. 
generaes Nestor Sezefredo dos Passos e Nepomuce·no 
da Costa, respectivamente, do Estado-Maior do Exer-
cito e ex-commandante da Circumscripção de Matto 
Grosso, amnistia.dos de 1893; o Sr. general .Azevedo 
Costa, ex-commandante da fracassada . columna elo 
Sul e amnistiado em 1895; o Sr. capitão Fausto Fer-
raz Delly, da Casa Militar de S. Ex. e amnistiado <le 
1904; o .sr. almirante Alexandrino ,de .Alenca.r, actual 
ministro ela Marinha e amnistiado de 1893, etc. etc." 

O SR. BERNARDES SOBRINHO - Tudo de accôrdo 
com o conceito pl'esidencial, 'de que a amnistia. deve vir de-
pois de suffocado o movimento, como se deu nesses outros 
~a~ws. 

O SR. .AZEVEDO LIMA - Continúo a ler: 

"E, no entanto, sem amni,stia que o estimulasse 
a reincidencias, o Sr. João Francis·co, que foi goveruis-
ta em 1893, como chefe ~famado de tropas florin-
nistas, é actualmente revolucionaria dos mais nomea-
dos e ardentes . 

. "Além disso, S. Ex., como jurista, sabe 'que, 
para o Congresso conceder amnistia, não se torna 
-mistér "r-asgar o Codigo Penal, nem supprimir a ca-
deia" (sic.), como afüirmou. A amnistia é estabele-
~ida pela propria Constituição e eis que não foram 
fechadas as prisões, nem se queimou o Codigo Penal, 
quando, Sr. Deputa-do, os revolucionarias do Sul, de 
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armas na mão, obtiveram amnistia no fim do anno 
proximo passado". 

Vê, portanto, o nobre Deputado pelo Espirito Santo que 
se enga·n·ou em seu aparte de ha pouco. 

· O SR. BERNARDES SOBRINHO - O espirito da am. 
nistia V. Ex. encontra em sua propria definição por todos os 
autores. 

O 1S-R. NIOANOR NASCIMENTO - No Rio Grande rlo 
Sul, houve um tratado de paz. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E a amnistia de 1911, con-
cedida aos marinheiros, que conteiravam para terra os ca-
nhões dos ·navios sublevados? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O Sr. Plinio CasadQ 
teve uma. phrase felicissi'rna: "A amnistia se dà para pagai· 
os morrões." 

O SR. AZ'IDVEtDO LIMA 
· Presidente: 

Prosigo na I,eitura, S-r. 

"Peior que a masmorra, certo é o fuzilamento. 
No Mexico fuzila-se todo o official revoltoso que fôr 
capturado, e entretanto, quem dirá que tal ri1gor haja 
abafado os famosos pronunciamentos nesse paiz? Ao 
contrario, as revoltas teem redolbrado de inten; 
sidade, sen-do muito mais bem urdidas e muilo mais 
frequentes as scenlas de ferocidade entre pelejantes, · 
'que sabem ,que do resulta·do dos combates lhes pende 
a vida. 

"Não é, pois, quando tiverem fim as amnistias que 
cessarão as revoluções. Preciso é, antes, que se si:.:p-
primam as causas de que ellas são os effeitos. Nun-
ca as houve na Russia; os rigores do inverno siberia-
no ,e os supplicios dantescos •da fortaleza de ,Pedro e 
Paulo,· os enforcam.entos em massa e as perseguições 
atrocíssimas jámai\5 impediram os levantes, as con,~. 
pirações e, finalmente, a victoria dos principios por 
que se sacrificaram, decadas seguidas, os idealistas 
russos. 

"E' lei geral entre as nações a da igualdade en-
tre a acção e a reacção, estabelecida por Newton. Sub-
siste, até, nos phenomenos sociaes. Eis por que os 
horrores requintados da tyra·nnia s6 tiveram como 
consequen'Cia a creação do. typo classico do revolucio. 
nario russo, o mais perfeito dentre to.dos, - educa-do na 
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es-cola do soffrimento, para quem as persegmçoes po-
lici.aes e o desconforto da vida err.an te se tornaram 
condições normaes de viver. As revoluções só -desap-
pa1,ecerão em noss:;i, terra quando nella tivermo.s o 
governo realmente republicano, isto é, "do povo, 
pelo povo e para o povo." Govern-o que appella para 
os cubicnlos da Casa de Correcção e Detenção, afim 
de desfazer-se dos seus adversários politicos, deixou -
francamente de ser um governo popular; Governo 
que,' par-f!. exercer suas funcções, não pôde contentar. 
se com os meios legaes ·de repressão que bastaram aos 
seus antecessores e determinou se votassem ás pres-
sas - em épocas calamitosas, na qual não subsis-
tiam os meios de d•efesa, suspensos, como estavam, 
os -direitos inclividuaes, - leis especialissimas e ex-
cepcionaes para conclemnar, irremediavelmente, os 
que lhe !'ão sympathicos, pode ter o aspecto de todos 
os Go,vernos ,de coacção e violencias; só não se asse-
melhará, nem de leve, ao Governo de uma democracia. 

"Ha pouco. Sr. Deputado, n.o manifesto e na en-
trevista concedida ao Jornal do Commercio, alterou 
um ta·nto o Presidente sua primitiva opinião acerca 
da amnistia. Declarou que não a concedeu, não por-
que, brasileiro que é, fosse infenso a medidas de "cle-
mencia", mas por.que lhe não par,eceu que estivessem 
.seus adversa.rios arrependidos e contrictos, -derrea-
dos e gennflexos. 

"Queria, pois, o Sr. Presidente vêr desmoralizacl•os 
!! humilhados aquelles que, para defesa de aspirações, 
·não recuaram ante a probabilidade de perderem a 
propri-a vida? ! Affirmou em seu manifesto que só 
lo briga dois moveis na. revolução de 1922 e na pre-
sente; um, apparente - a obtenção da amnistia; o 
outro, occulto !- o pen·dor á rapinagem ! ... 

"Qnanto ao primeiro, certo não se dignará infor-
mar o Presidenbe se recebeu, por acaso, -algum pedido 
de amnistia dos revoltosos de 1922 ou algum memo-
rial em que se declarassem penitenciados da attitude 
assumida". 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Faz-se esse pedido 
por elles co·ns-tantemente aqui na Camara. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não temos procuração para 
fallar por elles, fazendo tal pedido. De mais a mais, acredite 
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V. Ex. que os Deputa.dos que suggerem o alvitre de uma am-
nistia ampla -estã-o menos querendo servir aos proprios revo-
lucionarios do que á estabilidade do Govreno. Para tanto os 
animam sentimentos tão patrioticos como os de V. Ex. 

O SR. ARTHUR CAETANO - O requerimento do Sr. 
Baptista Luzardo estava até nos precedentes desta Casa. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O caso dos alum-
nos d,a Escola Militar é elucidativo: tendo sido impronun-
ciados, dirigiram um memorial ao Presidente da Republica, . 
pedi'ndo a rea-dmissão na escola; pois bem, esse documento 
foi annexado ao processo, comb prova de cumplicidade! Bas/ 
ta apontar semelhante facto para ficar patente que não h 
sin•ceridade ela parte do Governo quando falla em amnistia 
porque, se quizesse amnistiar os que não se acham de ar/ 
mas nas mãos, proporia a meclida quanto aos que, envolvido3 
no movimento de 1922. não estivessem no açtual. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A carta vae referir-se pr~-
cisamente a esse ponto. Leiarilol.a: / 

"Alguns ex-alumnos induzidos, por· partidarios elo 
Governo, a se dirigirem ao Cattete, afim de obterem 
o cumprimento de uma disposição legislativa que1, os 
restituía á Escola Militar, receberam a mais formal 
negativa e tiveram a desillusão -de verificar o senti. 
mento de pouca -concordia que ,animava os governis-
tas, tanto que não perderam · a opportU'nidade para 
publicar em jornaes os nomes dos supplica-ntes, ell-
cabeçando a narração do pedido com os títulos mais 
-deprimentes e desmoralizadores. Tal era a idéa de 
confraternização que existja da · parté do vencedor 
com relaçiio ao vencido, do lado do forte para com o 
f raco e cpprimido". 

O SR. HENRIQUE DODSV/ ORTH - Com a aggravante 
do facto que acabei de citar. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Prosegue a carta: 

"Ha mais de dois annos ,que os officiaes revolto-
sos de 1922 estão afastados do Exercito e supportam 
todos os inconvenientes . e prejuizos decorrentes de 11m 
processo que, cheio ·de irregularidades e injustiças -
dizem os entendidos - aind,a não .conseguiu chegar ' 
á sua phase derradeira. 
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"E sabe o Governo porque 17 mezes de pr11,ao 
n ão lhes abatem o animo, nã o os forçam a chegar ao 
estado "de humilde arrependimen to" , condição "si 
n e qua non" para obtenção de uma graça? Não é 
porque sejam super-homens, mas sim porque a con-
vicção profunda de que defendem a boa causa --
com o apoio do povo - nunca o.s abandonou. Este é 
o myster:o, incomprehensive1 para S. Ex. e seus par-
tidarios, que ahi fica esclarecido em toda a sua sim-
plicidade. 

"Quem sabe ainda .se os r evoluciona.rios acceita-
rão a amnistia que não solicitaram? 

" Amnistia significa esqueciment o. Se dois adver-
sa.rios não esauecerem os mutuos resentimentos, es-
fará dirimida ã contend'a ? 

"Quanto ao move! occulto da revolução, o qual 
pensa S. Ex. t er descoberto, de tal ordem é · que nã.o 
m er ece o menor commentario. Lamentamos, antes de 
mais, que autoridades, tão ardorosas em condemnar 
os iabusos de linguagem e as injurias escriptas, não 
-se i,ecordem de suas censuras quan-do travam -da pen-
na... . 

" E nganou-se, por ém, o Chefe do Executivo , e en-
ganou-se profundamente. A revolução de S. Paulo não 
foi provocada pela "prisão de ninguem", nem pela 
" não pr omoção por m er eciment o" ,de quem quer que 
seja. Parr.. provar semelhiante asserto, bastará dizer 
-que a política paul'is ta não se envolveu no levante 
de 1922 l' bem assim as promoções nessa corporação 
dependem exclusivamente do Governo do Estarlo. 
Ainda mais. O chefe da actual revolução, o intrepido 
Gener al Isidoro, não aspira a promoção por mereci-
m ento, visto como ha mais de tres annos se acha 
reformado e não tem interesse algum, .nem esperança 
de vir a g-os.ar de vantagens que o Governo possa 
concecl<er aos of ficiat s -cl-o Exercito activo". 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Mas, uma vez victo-
rioso, teria situação privilegiada; demais, é um temperamen-
to r evoluciona.rio. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Essa poderia ser uma con-
sequencia da r evoluçã o; em todo caso, não é uma das causas 
do m ovimento, como q~er erroneàmen te s ustentar o Presi-
dente. 
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Taes são, Sr. Presidente, os termos dê uma parte da 
longa carta que· me remetteram da prisão cincoenta e tan- ' 
t os officiaes do nosso Exercito. Releve-me V. Ex. nãoreniate 
a leitura deste passo da missiva pronunciando os nomes -los 
signa.tarios . Não me permittem crer os costumes da epoca 
que me ~eja licito lêr os nomes dos ,que ,se dignaram escre j 
ver-me, sem comprometter, ao mesmo tempo, a sorte de um 
grande pugilo de brasileiros. t 

Tenho dito. 

XXV 

Bombardeio de s. Paulo e opinião do general 
Abilio de Noronha 

(SESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima (para explicação pessoal) - Foi 
precisamente a 21 de agosto do corrente anno que denunciei 
á Gamara o grande attentado que praticou o governo, em 

- S. Paulo, no mez de julho, contra principias consagrados e 
t ra dicionaes do Direito· Pu;blico ;J:nternacional. 

Encarniçou:se a Camar a, em apartes tumultuados , por 
me abafar a palavra, no m.allogra-do empenho de fazer crer 
ao paiz que o Depu tado da opposição, fascinado ,por extrema 
paixão partielaria, chegava ao ponto ele compr-ometter os fóroe 
internacionaes elo Brasil, illiputanclo tis •tropas legaes e no,~ 
generaes que commandaviam essas tropas, em operações nos 
subm1bios de S. P s.ulo , uma tra11scemlente responsabilidade, 
qual foss,e a do bombal'ideio de cidade a1berta, sem aviso 
prévio e sem ponto certo a alvejar-se. 

Pediram-me, Sr. Pr~sidente, uma prova palpavel e in-
concussa, uma prova irrefragave), de .que effectivamente se 
havia realizado esse bombardeio 1·evestido de todos os cara-
cteristicos da alta gravidade a que alludi. 

E' bem de vêr, -Sr. Presidente, que, de momento, desta 
- tribuna , não poderia offerecer outras provas palpaveis do 

attentad_o, a não ser a citação insuspeita dos topicos da im-
prensa local e dos proprios communicados officiaes. 

Todos os Deputados, por mai-s legalistas ou governistas 
que fossem, poderiam, no entanto , mediante rapida excur-
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são á pro::dma cid.ade, verifi.car, de visu, nas ruínas, nos des-
troços, nos escombros -das casas bombardeadas, o sinete, a 
marca, o attestado da sel•va;geria official. 

.Aos que ·não ' acceitaram o alvitre de visitar a capital 
acossada. ·. pela furia dos novos hunos, posso, porém, agora, 
fornecer o documento elo,quentissimo e demonstrativo de 
que não exprimi senão a mais crystalina v erd,ade ao com-
mentar , em termos porventura acrimoniosos, mas exactos e 
fidedignos, a acção indef ensavel e impatriotiéa do Governo. 

Esse documento está no livro que rec ebeu o titulo -
Nl!l.rrando a Verdade - ·d-a -autoria do general da divisão, 
legalista, .A,bilio d,e Noronha, que assistiu, como testemunha 
presencial , em S. Paulo, commandante, que era, -da r egião 
militar da,qnelle Estado , a todo o ,deserolar. d3. triste e para 
sempre m emoravel façanha das tropas governistas. 

Esse livro, Sr .. Presidente, que veio a lume, ha tem-
pos, na cidade de S. Paul.o e r ecebeu, sem emb;i.r go do es-
tylo infantil e da bisonh•a syntaxe de aprendiz, um exito de 
livraria, talvez, nunca dantes v isto em nosso paiz , ,esse li-
vro, Sr. Presidente, adianta proposições cer tamente mais 
graves do que as que foram objecto de minhas r efer en-
cias, .poTque, á pagin,a 72, o gen eral da legalidade, o velho 
soldado que ·não ·se a fadiga em protestar sua solidal'iedade 
com o Govern o, em. todos os passos. da obra, accusa mes-
mo as autoridades federaes e est·adoaes ,de terem querido 
promover attentados mais barbaros e truculentos ain-da que 
·o bombardeio da cidade. 

L eio, sem conecções, para que V. Ex., Sr. Presidente, 
possa -d-evi·damente -conhecer a extensão ,do crime a que elle 
allude, o seguinte texto da pagina 72: 

"Continuando a sua nanação, nos declarou o ca-
pitão Inclio do Brasil, figura saliente em toda a re-
volt,, que o -capitão Pedro de M,oraes ou o t enente 
Pitscher havia communicado •ao governo a prisão dos 
quat·ro officiaes reb eldes, r ecebendo como resposta 
que os mesmos fossem fuzilados, · ordem esta dada pel•J 
tene·nte-coronel Eduardo Lejeune, pelo telephone, e 
que não foi cumprida. Depois de algum tempo, con-
tinúa a narração, o tenente-coronel Pedro DiaB ele 
Campos por sua vez ordenou o fuzilamento dos prisio-
neiros, recebendo como r esposta que essa ordem não 
podia ser cumprida". 
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De fõrm a núa e singela, está ·a!qui, estampada no livro 
do general Abilio de Noronha , essa gravissima declaração .. . 

O SR. ARTIHJR CAETANO - Até agora não contestada. 
O SR. AZEVEDO LI MA - ... até agora não contesta-

da, ·como accentua o meu nobre collega, e que tanto depõe 
contra os principiO's de huma nidade dos homens da Republi-
ca e co·11 tra os fõros dos actuaes detentores do poder. 

O SR. ADOLP HO BERGAMINI - :Apoiado. E aind•a se 
falla em benevolencia do Governo . . . 

O SR. AZEVE DO LIMA - E em relação ao bombar. 
deio de S. P aulo, paginas ha, a cuja leitura não me posso 
esquivar, afim d e que, insertas no Diario. do Congresso, possa 
toda a Nação saber q11e a palavra autorizada de um gen,eral 
da legalidade, no exercicio d,as alta'S funcções de comman-
dante da segunda regiã o milita r, com séde em S. Paulo, onde 
ain cla perma nece , confirma, in totum, as a ccusações que for. 
mulei desta tribu1ia a 21 de agosto do corrente anuo (Lê): 

"Durante os quatro annos de gu~rra mundial àe 
1 91 4 -1 91 8 , a imprensa, em quasi to dos os paizes do 
Universo, gastou tonela das ·de tint a e o melhor ela 
sua flôr de rhetorica pa·ra prégar o odio <!outra os 
allemães, qualificando-os de piratas e hunos, porque 
atiravam com a sua artilheria contra cidades aber-

• t as ; os gra ndes diarios do · nosso paiz, afinaram o 
s eu diapasão pelo dos alliados e raro foi o jo,i·nal que 
nã o l ançou o a na thema contra a:quelles vulgares· as-
sassinos, destruidores de cidades, monumentos e 
templos. 

Se considera rmos o emprego da ar t ilharia da 
divisão e_m operações contra os rebeldes de ,s,. Paulo, 
no período de 10 a 28 de julho . . . " 

Neste particular o general enganou-se. Faço a ob'Ser-
ivàçã o de que o bombardeio t eve inicio a 7 ele julho, s,egundo 
a-'J propria,'J info rmações elo governo. 

O SR. AR.MANDO BURLAMAQUI - Enganou-se em 
varios pontos. 

O SR. OSCAR SOARES - Veja.se a authenticidade das 
informações d o livro do Sr. Abílio de Noronha ; o general en-
ga·nou.se a t é nas datas. 

O SR. AZE:VEDO LIMA - Mas nã o se enganou nos 
factos. 

O SR. ARMAND O BURLMAQUI 
preso ? ! 

Ma.s se estava 
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O SR. AZEVEDO LIMA - Estava preso, sim, mas em 
logar t•al que delle, segundo informa, poude obse·rvar até 
se a pontaria da ar tilharia legalista era ou não certa. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - V. Ex. diz isso, 
porque não conhece a topographia da cidade de S. P aulo ;. 
se a conhecesse, verifi-caria que todos os pontos alvejados 
eram considerados zona,g -de guerra. 

O SR. AZEVFJDO LIMA - Mas é um general que tem 
a palaVTa. 

O SR ARMANDO BURLAMAQUI - E ' suspeito, por-
que, para se defender, quer attribuir culpa aos outros. 

O SR. AZIDVEDO LIMA - Como, se ninguem o accusou? 

Mas continuemos a "leitura: 

" ... temos que constatar, com a maxima tris-
teza, que a artilharia não fez outra cousa senão ati-
rar sobre a capital paulista, cidade aberta por excel-
lenci-a, e occupada por numero pequeno de r ebeldes, 
sem fortificações que •requeressem tiros de destruição 
a longa distancia. 

"Atirou.s'e a esmo, sem objectivo rigorosamente 
determinado, sem que se soubessem os· pontos exactos 
da resistencia dos revoltosos. Bastam os exemplos se-
guintes : 

l.o Na ·n oite de 8 para 9 de julho (aqui o gene-
ral corrige a data em que t eve inicio a obra destruí. 
dora dos canhões), a artilh aria legalista, que se acha-
vá n as proximidades da Villa Mathilde, por ordem 
superio1·, sem visar nenhum obj ectivo militar, sim-
plesmente a esmo, f ez 50 disparos em direcção á ci-
dade ele São Paulo. Pessoas, qne assistiram a esae 
verdadeiro attent-a,clo contra a indef.esa população 
paulista , nos garantiram que esses tiros de artilharia 
foram feitos unicamente com o escopo de elevar o 
moral da tropa que estava muito abatido ! O resul-
tado foi: dois >i:ncendios no Braz, mortes unicamente 

_ ele civ-is, inclusive de tres innocentes, em uma villa 
operari:a sita á rua Conselheiro Belisario, tambem no 
Braz. Este episodio, não com detalhes, vem narrado 
á pagina 113 do livro do Sr. Eurico de Góes - "Sob 
a Metralha" . 
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O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - Collocado V. FJx. 
em plano de trincheira, com os pr incípios de balí stica que 
determinam a con clucta ela artilharia, verificará, antes de 
tudo , que todos os tfrc,s dados estavam dentro da zona pe-
rigosa. Fallo como technico e o General não me contestará. 

O SR. AZEVEDO LIMA - V. Ex. deveria debater essa 
questão com o GeneTal Abi.!io de Nor onha. 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - Estou debatendo 
com V. Ex., que a trouxe para o P arlamento·. 

O SR. AZEVEDO LIMA - :Elmbora não ,seja profis-
sioiral no assumpto, não posso deixar de trazer em abo·no 
ele minhas asserções o testemunho duplamente i-nsuspeito para 
mim, porque é o ele üm technico graduado e governista va-
rias vezes confesso. Discutir com V. Ex. é o que eu não 
faço, para felicidade da Camara. 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - O Sr. Abilio é 
um technico qu0 está commettendo erros palmares. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Peço venia a V. Ex. para 
me pennittir que conr:inue · a leitura . · 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - O Sr. Abílio com-
metteu erros palmares. E' general que não soube defender. 
se e .accusa os outros. · 

O SR. .ADOLPHO BERGAMINI - O MajoT Souza 
Reis tambem se viu na contingenci:a de f icar inactivo, púr-
que a sua força se bandeou. , 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - O caso ~ão é ab-
solutamente similar. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' semelhante. 
O SR. AZEVEDO LIMA (continuando a Jer): 

2 ,o No dia 12 rrchava-·se collocacla, na encosta 
de Guayaúna, uma bateria ele tiro rapiclo 75, Sl. Cha-
mond, e o seu commanclante recebeu ordem ele atirar 
sobre a Praça da Republica. Perguntamos: qual po-
deria ser o objectivo militar que obrigasse uma ba-
teria em posiçã-o, com alça ele 9. 500 metros, a abrir 
fogo sobre uma elas mais bellae praças ele S. Paulo?" 

(Dirigindo-se ao Sr. Armando Bu.-!rrmaqui ) V. Ex. vae 
ver como se desenvolve a acção ... 

Q SR. AR~íANDO BURLAM.AQUI Está fazendo 
fantazia. Em materia de artilhaTia, elle é calouro, é repro-
vado por qualquer sar gento. 
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O SR. AZEVEDO LIMA - Com certeza será um da-
quelles primeiros militares -attiligidos pela l ei que V. Ex. 
propoz - a l ei d e excommunhão maior para os officiaes que, 
em p olitica, não rezam pela cartilha dos governos . . . 

O SR. ARJ\'fANDO BURLAMAQUI - . Para b eneficio 
ela defesa geral õc paiz. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E veja V. Ex.: esse 
homem c h egou a general e a commandante de Região Mi-
litar!. .. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . lei que vae converter 
o E:x;erdto brasilefro em guarda pretoriana do Presidente da 
Republica. 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - V. Ex. está en-
ganad·o. Isso é flor de r h etorica. : 

O SR. AZEVEDO LIMA (e:,mtinuando a Rer) : " . . . fogo 
esse que 11ão poderia ser <;ontrolado por up:1. posto de 
observação e, por cO'nsequencia, não poderia ser cor-
rigido. O capitão d bateria clizia que, por informa-
ções de civil, tinham 1sido vistos ca-nhões dos r ebeldes 
'I)a:rados perto da Escola Normal. Apezar das ponde-
rações de alguns paulistas, ahi presentes, e que des-
creveram a praça d-a Republica, procurando provar a 
impossibilid a de ele servir como collocação ela bateria, 
o fogo foi criminosamente aber to, e a b ella ,praça trl-
v eja cla . 

"Alvejad:a sim, m as at tingida, f eli zmente não . 
"As granadas a rrebentaram : duas no Viaduct9 

de Santa Ephigenia,, uma no largo de S . Bento, uma 
no Hotel rl'Oes te e outra no largo do Paysandú". . . 

(Dirigindo-se ao Sr. Armando Burlamaqui). Pontada, 
como V. Ex. vê, pessima. 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - E' outra cousa. 

O ·SR. AZEVEDO LIMA (continuando a ler): 

"3.o O 'l'heatro Olympia, situado no começÓ ela 
Av enida Rangel Pestana, tinha sido transform ado em 
abrigo da ,população espavorida com o bombardeio. 
l i:ste ecHfi.cio não tinlm nrts suas . proximiclaà,es ne-
nhuma elas denominadas trincheiras; a mais pro:d-
ma era faqnella que existia n à estação Norte, distan-
te mais ou m enos 500 metros da citada casa de di-
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versõe.s . No enta11to, fo i attingi,do por granadas de 
artilhaTia legf\lista, as quaes occasionaram innume. 
ra s mortes e f erimentos nas pessoas a hi abriga das. 
Não a ti'n amos por m aior esforço que faç·amos , qual 
era o po"~1~0 v-isfl do com esses disparos que cahiram 
no 'I·he11tro Olympia . Acaso er flrn cl ir igi cl os para o 
Quartel da Luz, que ficava a mais d e· um kilometro 
além, visavam a estaçã o do Norte, qu e ficava a 500 
m etros aquern, ou" finalm ente, tinham como objectivo 
abater o moral dos rebeldes ?" 

P arece. pois, que a.s lições -do nos,so prezado collega Sr. 
Arm a·nclo Burlamaqui deviam ser da das antes a os l egalistas, 
que f izeram a pontaria errada, e violaTam preceitos de direi. 
to internacionnl. do que ao General Abílio de Noronha, que 
dellns não p recisa. 

O SR. AR'.\1ANDO BURLAMAQUI - V. Ex. está e·n·. 
ganado; não dou lição n ninguem, m as ao General Abilio 
posso dftl-as. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Acho que V. Ex. não 
pôde mai,<·, pre~en tem ente. clftr lições de balistica a ninguem. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A a rtilharia de V. Ex. é 
miúda e parlnmentar. 

O SR. AR:'.IANDO BURLAMAQUI - E stá V. Ex. en. 
gan.ado . A minha é esplendida · nr tilh ar·ia de combate. 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' daquellas metralhadoras 
de tiro rapido Que alvejam os discursos dos oradores . .. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - V. Ex. pergunte 
aos meus camaradas ela Marinha . 

O SR. AZEVEDO LIMA (continuando a ler): 

"E assi m era e assim tinha de ser, ·porque nesta 
Infeliz revolta, parecia ter soprado um vendaval, que 
tinha carregado o pouco bom senso que ainda restava 
aos nossos patricios. Qual o verdadeiro papel da arti-
lharia? " 

Eu tão começa elle a pr elecionar : 

"O d·e destruir o ad ver sario ; porém, para isso 
são ·necessarios tiros precisos , l entos, com observa-
ções rigorosas dos impactos e com um emprego de 
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munição necessaria para destruir, com toda a segu-. 
Tança, o objectivo". 

Não entendo o que é isso; V. Ex. depois me informará 
em par ticular . 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - V. Ex. sabe que 
qualquer ho mem de bom senso escreve is to. Não precisa ser 
militar. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não conheço este termo 
impactos. 

O SR. ARMANDO BURLAM.AQUI - O que V. Ex. leu, 
ahi, repito, qualquer homem de bom sen so escreve ; não pre-
cisa ser general. O papel do torpedo é torpedear, o papel 1da 
caneta é escrever ... Isto é até calinada ! O conselheiro Ac-
ca-cio diria a mesma cousa, com linguagem mais bonita. 

O SR. A:OOLPHO BERGAMINI - Então , é calinada 
e, ao m esmo tempo, obra de homem de bom senso? 

O SR. AZEVEDO LTMA - S. Ex. acaba proclamando 
que o General Abílio de Nor onha era rev olucionario. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Não sei, não :POS-
so julgar, porque não tenh o provas -do processo, mas este 
deverá dizer alguma, cousa a :respeito. 

O SR. AZEVEDO LIMA - (Continuando a lêr) : 

"Todavia, o fogo poderá ser rapido, quando des-
encadeado por surpreza sobre objectivos animados 
e descobertos, t aes como possam ser a infanteria , 
cavallaria e a-rtilhar ia. Os tiros ef:fiicazes devem ser 
precedidos, em r egra geral, de tiros' de regulação." 

Vae por a M o a uetor do livro a ensinar quaes as regras 
de balistica que devem -ser observadas em casos semelhantes 
ao de S. P a ulo. E , a paginas tantas, cliz o seguin te : (Lendo) 

"Durante a grand e guerra, a infantaria, nas trin-
cheiras, preferio o invern·o, com seus dias ele chuva, 
-de fr io, de neve, aos bellos dias de verão, unicamente 
porque os dias invernosos -são curtos, cahindo a noite 
entre 16 e 17 horas ·e, ipso facto, cessava o fogo da 
artilharia inimiga. Aqui, não; era o contrario. M;a.l 
cahia á noite, roncava a artilharia de todo o calibre, 
cada bateria fazendo m ais barulho qu e a outra, coe 
mo para melhor metter m edo aos rebeldes e _da-r co-
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r agem a si propria, parecendo o menino que, assus-
,t ado co pn,ssar por uma matta durante a noite, asso -
bia ou cantarola, afim de ter mais animo ... " 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Veja V. Ex. como 
um general do Exercito se refere a seus companheiros. 

O SR. .ADOLPHO BERGAMINI - Criticando os factos. 
O SR. AR.MANDO BURLAMAQUI - Criticando, não; 

censurando é -que está. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Mais adeante diz: (Lendo). 

"Os rebe!cles não tinham linha continua ele for-
tificações e as suas trincheirás eram fraquíssimas, 
aiguns p,u:ülelepipedos emrJilhaclos e em geral guar-
necidos por numero _ reduzido de ho·mens. Não eram, 
portmlto, obstaculos .serio-s ; e nem ele lo.nge se podiam 
qualificar ele · trincheiras: não tinham defesas acces-
sorias, não tinham para-dorso, pa ra-estilhaços, etc. -
eTam obstaculos que operarios, em clias de greve, cos-
tumam oppor a acção da policia. 

" Qnal , pois o verdadeiro e unico papel que deveria 
ter toda a artilharia legalista? Simplesmente o de 
artilharia de acompanhamento de infanteria, mor-
mente dispondo ,a divisão ele 11 carros de ·assalto, 
já que com elles é licito suppri_mir a preparação elo 
~1ta(lue e recluzir ao minimo o fo go ele acompanha-
m ento ela artilhaTia. Dado o caso ele não bastaTem os 
-cai.'rO,s de assalto: poderiam ser e1n.pregffd os os eanhões 
ele 37 e os morteiros Stokes, existentes na Capital Fe-
deral, ele onde tambem vieram os carros ele assalto." 

Eis a hi, Sr. Presicle·nte, caracteTizado em termos cate. 
goricos, por autoridade technica, o assumpto que foi obje-
cto elo meu discurso ele 21 de agosto elo corrente anno e que 
tanta celeuma levantou nesta Casa, azedando os animos dos 
Deputados governistlls, que me metralharam com seus apar-
t es ·assanhados. 

O general, em certa parte ele seu livro ele critica a-cerba 
e ·profissional, chega m esmo a accusar a competencia militar 
elos mais importantes ge·neTaes ele brigadas que estiveTam á 
frente elas tropas legaes em operações em S. Paulo. 

Furto-me, S·r. Presidente; ao deságraclavel mistér de re-
produzir os termos aciclos com que o general Abílio ele No-
ronha se refere a seus companheiros ele armas; mas não pos-
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so deixar de objectai: a S. Ex., não em defesa dos militares 
da legalidade, mas a titulo de explicação, .certamente , mais 
obvia, q_ue nã.o foi a incompetencia ou a incapacidade pro-
fissionai dos genernes que fez com que as tropas legalistas, 
a desp eito do bombardeio desarvorado e a esmo, de que 
VV. Ernx: ilCitlJam de ter conhecimento circurnstrrnck1do pela 
leitura que fiz, deixa,ssem escapar o general Isidoro, de S. 
P aulo, illes-o, com todo o effectivo de suas tropas, carregan-
do· as munições de combate e até a propria artilharia .pesada . 

. ]]' .certo, Sr. Presidente, que este não encontrou á sua 
frente, nas linhas da cidade de S. Paulo, ou · na retaguarda, 
através das estradas que o conduziram ao sertão de Matto 
Grosso, os soldados brasileiro·s que se clispuzessem a ferir 
um combate serio, em lucta fr ii Ucida. 

Em toda a parte, a todo momento, a cada .passo, no 
Governo ele.paravam.se difficuldades RO appellar para os sol-
dados ela legalidade; esses, patriotas e entes ra-ciocinantes, 
preferindo abster- se de participar de cruento conflicto entre 
irmãos, adoptaram o alvitre ele esperar que o Governo elo 
Brasil escolhesse solução pacifica para o caso, propondo, 
aos rebeldes, t a lvez, 'ª deposição elas armas mediante ac-
eõrclo honroso e pa triotico. 

E dahi por deante, até hoje, o mesmo •phenomeno de 
systematica abstenção ,se vae reproduzindo. 

O SR. ARTT-IUR CAETANO - Muito bem. 
O SR. A ZEV11)D0 LIMA - E se tal não fõra, Sr. Pre-

sidente, não teria ido o denodado general Isidoro, tranquilla 
e serename·nte, ao Estado de Matto Grosso, coin as suas 
tropas, refazer as forças postas á prova nos combates de S'. 
Paulo; não teria. depois, refluído para o sul em viajem, agua · 
acima, agua abaixo, no rio Pa-raná; não teTia acantonado pe-
rennemei1 te no fundo do Estado do Paraná. á fóz do Iguassú; 
não teria, depois, feito prolo·ng.ada incursão no Estado do 
Rio Grande elo Sul, onde dirigiu, com sua notoria proficien-
cia, o preparo e o Estado-Maior das forças Tevoltosas, e não 
te1·ia regressado. afinal, ao Paraná para retomar o commando -
de ,seus ngueniclis·simos solda:dos, afim de penetrar clefinitiva'-
va.mente no Estado do Sul, conflagrado. 

E' que a impotencia do Governo não _pôde ser -jugulacla 
com o auxilio das tropas legalistas. '. 

O SR .ADOLPHO BEIRGAMI;NI ~ ' ' Es,tas nã.; tinham 
ardor, corno não teem, na lucta . . '1 ' :, 

O SR. AZEVEDO LIMA E' que o Governo, que en-
trou, ele animo prevenido, nesse <;onflicto, appellando para 

·> 
.:::.-

, \ 
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todos os pTocessos mais condemnaveis contra os soldados 
rebeldes, não encontra a sympathia nacional, nem gosa do 
apoio, do estimulo, do incentivo das massas populares do 
paiz. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não apoiado. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Despertou em todo o 

paiz o espiri,to patriotico para reagir contra a revolta ... 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Que des·pertasse o 

espirita patriotico, acredito; mas, para reagir eontra a re-
volta, não. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - . . . rec ebendo o apoio 
de todos os Estados, que enviaram forças para defender a 
legalidade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Neste momento, em que já 
attingiram o cumulo os destemperos e desmandos das auto-
1.'i·dades federaes, se o g€neral revolucionaria, que a sympa-
thia populaT converteu em herôe lenda1io, tiver co·nhecimen-
to do numero a que ascendem os presos que povôa,m to -
das as Bastilhas constituidas ,por decret-os do Sr. Presidente 
da Republica; se tiver noção das tortura.a que soffrem esses 
presos e do,s vexames por que pas,sam; ,se souber do projecto 
que se pretende em breve transformar ,em lei e segundo o qual 
ficará o Presidente da Republica arma,do <le amplos e illimi-
tados poderes para fulminar com a reforma compulsaria o,s 
militares desaffectos, - o que irá reduzir o Exercito e a 
Armada á deprimente 0ondição de guardas pretorianas elo 
Cattete; ,se, souber que, aincla, ha tres ou quatro clias, em plena 
Policia Central, seu companheiro d'armas, o destemido ca-
pitão Costa Lei-te, aggrediclo pelos energumenos da Policia, 
que se locupletam com os vintens azinhavrados das nossas 
magras economias, espancado por esbirros e sargentos do 
Exercito, a serviço da Policia, soffreu a humilhação das ver-
gn,sta·clas com que sõ se castigam os caftens londrinos ; se 
souber· de todos os in,nomin·aveis attentados que degradam o 
Brasil perante o& nossos concidadãos e o desacreditam no 
conceito das nações estrangeiras, certo, Sr. Presiclen te, não 
enrolará tão cedo o lábaro da r ebellião, que foi desfraldado 
em •S·. Paulo, em nome da liberdade, para subjugar o regi-
men do cezarismo e ·da oppressão. Como depôr as armas, em-
quanto o Sr. Bernardes não se convencer de que as praticas, 
a que está recorrendo, e os processos, de que lança mão, 
compromettem menos a dignidade da presidencia da Repu-
blica que a honra da 'llossa ·propria nacionalidade? 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O, espancamento do 
capitão Costa . Leite foi uma C'Ousa vergonho,sa para todos nós . 

O SR. AZE VI~ DO LIMA - Se nos en-sina a historia que 
quasi sempre o delirio m egalomaniaco dos usurpadores do 
p oder o-s céga, a ponto de não reconhecerem que bem curta é 
a distancia que vae do Capitolio á Rocha Tarpéa, a chro-
uica tambem nos adverte que a os idolatras da· liberdade não • 
abat ~m o animo as violencias mais requintada-s. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ao contrario. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Para elles, felizmente, co-

mo para o m arquez de Posa, na -obra prima de Schiller, não 
tem preço a liberdade, ,nem todos os imperios do mundo va-
lem um a tomo clella sequer. 

Queira Deus que, recobrada -a normalidade, de volta elo 
seu perigoso d etido, reconh eçam as autoridades elo Governo 
que ainda é tempo d e retroceder no tortuoso caminho dos 
desatinos, dos destemperos e da,s violencias que inadverti-da-
m en te palm ilham . 

Em o qu e tinha a dizer. 

XXVI 

O Presidente Bernardes e suas declarações ao 
Commandante Protogenes 

(SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima - Acaba agora a Gamara ele pre. 
senciar . á im passibilida de, a·o s ilencio e, por ass im dizer, 
1i. appareh te indifferença co m que assisti, muito contra meus 
habitos, ao a calora do debate acerca do parecer elo Sr. Celso 
Bayma, bri.Jhantemente illustrado, sem clistincção de colo-
rido politico , por varios elos honrados m embros da minha 
brios a ban ca da, cuja,~ luzes jurídicas vieram revelar á Cama. 
ra a inn n idacle, a improceclencia elas razões e o amontoado de 
illogi smos que rolam no bojo elo s varios depoimentos com que 
a P oli cia entende u que devia soli-citar a sequestração elo 
Deputado oppos ;cionis ta, que ha varias mezes resolveu, de 
proposito deliberado , por motivos patriotices, não rezar pe. 
la esfarrapada cartilha do Governo. 
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Em que peze, á competencia d·o illustre Relafor, a,liás, 
ha dias vivamente contestada pelo leade, da maioria, em 
pleno recinto - ao que oppuz a minha desautorizada, mas 
sincera opinião - ficou posto de manifesto, Sr. Presiden. 
te, que a Camara tem em mãos, neste momento, para 
sobre ella exarar .pareceT, a prova inconcussa, incontestável 
e irref;·agavel ela parcialidade da alta autoridade que é o 

" titular elo poder. 
Não estranhei, 1 - digo-·o a bem ela verdade, não estra. 

nhei que viesse esse pedido ele detenção preventiva, cana. 
lizaclo pelo Governo, até o plenario da Camara. Acostumado 
ás lutas políticas , onde a minha combatividade não desfal-
lece, nem o meu carac ter .se a·bate, nem meu denodo se 
entibia, tenho animo ele lidador sempre disposto a experi-
mentar, nas mais duras refregas, as mais asperas prova-
ções .. Já esperava, até, desde longa data, essa inedita e 
cçmsternadora demonstração dos mofinos proces·s·os políti-
cos que o Governo, propositadamente perseguidor e vin-
gativo, vem, desde 5 ele julho ultimo, empregando contra 
a soberania .nacional, contra ' a vontade popular, contra as 
liberdades ,constitucionaes. · 

Foram.se-me, desgraçadamente, todas as es•peranças 
ele que se rehabilitem os fõros da moralidade official con-
taminada pelos vicias sécreto1S da mai,s deeenfreiacla· dieta. 
dura. Consolida.se-me, ao ·contrario, a ·convicção ele ,que o 
poder e a política nacionaes se despenham no mais baixo 
nivel elo desprestigio e elo descredito. 

Agradeço á Commts,são ele Justiça a generosidade com 
que não se propoz logo mandar-me para a profundidade das 

·· enxovias. Salvou ,ella assim, com seu gesto de Cyrano ga-
lhardo, o comportamento desse Governo, que não hesita, 
nem vacilla em desafiar a opinião publica, determinando 
pelos orgãos de mms aut-oriclades subalternas que se recolha 
á .prisão o Deputado opposicionista que, ha cinco longos 
mezes, vem atormentando a evangelica placidez da maioria 

· governamental. 
E' triste o especta-culo que offerece o Brasil, nesta hora 

dolorosa que o mundo atravessa, e em que as ins tituições 
demo craticas, · 'de que ha trinta e cinco a nnos não gozamos, 
estão senclo aluidas em toda parte pelo surto grandioso e 
magnifico das novas idéas revolucionarias, que veem na 
velha Europa as classeG popula.res implantando, · a poder de 
inauditos sacrifícios ; para consolidação ele um nov-o codigo 
social, onde o clireito dos homens sejam mais amplos e 
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mais ,'1.SSegurados do que em nossa tão ,proclamada, mas 
a·pen8.!s t:heorica liberalidade constit.u.;-ional. 

E' tris·te, Sr. Presidente, neste momento historico, as-
sistir-se á cegueira que revolta, á estreiteza do campo vi-
sual, á amaurose i-mpatriotica que tronxe do acanhado ho-
rizonte de seu municipio de Viçosa o Chefe da Na.ção. 

O SR. FIDELIS REIS - Não apoiado. 
O SR. AZEVEDO LIMA - E' triste, Sr. Presidente, 

a:ssistirmos nós , legis.ladores de uma Republica com preten-
ções a democracia: é triste, meus · caros collegas, as.sistir-
mos quotidianamente, nesta época de f_ebricitante renova-
ção política e -social que abala o m11ndo inteiro; é triste e 
compungente assistirmo·s ao exercício das praticas mais 
conclemnaveis e vexatorias elo regímen, estrangulado pelo 
pulso ferreo ela pi·epotencia desordenada. Mas, m ais triste 
ainda e mais humilhante para os nosso·s fõ ros u.e paiz livre, 
que tem assento e voto no Congresso das Nações , mais tris-
te e mais irrisorio é que chegue o Presidente de Re-
publica a nivelar-se, para perseguição de um membrn da 
opposiçã·o nacional, aos esbirros policiaes, ao mais feroz dos 
a,lgozes e Torquemadas ! Permit:ti. que vos fale assim, sem 
commedimentos calculados de linguagem, o opposicionista 
sobre o qual vem incidindo a sanha do estomagado Governo. 

Não estou, porém, fazendo rhetori-ca vã e delusoria. por-
qi:.e, ahi nessas peças do inquerito policial, a Gamara apura-
rá com facilidade que foi ·O Presidente da Republic a que 
suggeriu, annunciou ou explicou ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Inventou. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... · de viva voz , ao Sr. 

Commandante Protogenes que o Deputado carioca, sobre ter 
sido c-o,njúraclo, .se -tinl1a ainda prestado ao torpe papel de 
denunciante de seus proprios companheiros ele conjura. 

O SR. ARTHUR CAETANO - Essa intervençã o foi 
,simplesmente monstruosa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Lá está, irretorquivel e in-
sophismavel, escri:pta em termos inequívocos, no dep oimen-
to rlo referido official, a noticia de que ouvira directamen-
te do orgão do tHular do poder a informação de que o ·de-
nunciante da intentona não fôra outro - hoosribile dictu ·-
senão Deputado carioca. 

Lá está, a inda, no texto do depoimento do capitão-
tenente Arthur Seabra, insinuada pela voz do interrogante 
Sr. Augusto ·de Lima FHho. qne não era uma simples au-
toridade policial, mas um ·Orgão da promotoria militar, a de-
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claraç1io de que o • Governo obtivera noticia de que iria 
explodir o motim por denuncia do Deputado Azevedo Lima. 

Se é facto que o commandante Protogenes pudesse 
acreditar na informa~ão do Presidente da Republica, esse 
official seria a quinta-essenc,ia da imbecilidade humanR. E 
o· Presidente? Que dizer deste, a cuja consciencia não repu-
gnou rt e,5colha de -subterfugio indigno dos mais mesani. 
nhos Scarpias? 

Niio me abalançarei a clizer a V. Ex., e não o direi á 
Gamara. que tenha duvidas em adherir a revo.Iuções salva-
doras. 'l:odos os meus é'onfrades sabem que desta tribunn, 
onde n liberdade mui-tas vezes me tem sido cer·ceada, pro-
clamo bem alto a conveniencia nacional e pa triotica de de-
molirmos os govemos clesa tinados . 

O SR. ARTHUR CAETANO - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Não seria. portanto, no pre-

sente momento, que iria negar a possibilidade de emprestar 
a minha solidariedade moral a qualquer movimento politi. 
co que tivesse por -0bjectivo reivindicar as liberdades publi-
cas pos tergadas e espesinhada s pelos gozadores do paiz. 
Não sou daquelles opposicionistas platonicos, que apenas 
prégam suas idéas, sem terem o intuit-o e o proposito de as 
transformar em actos volitivos . Não; quando entender que 
seja necessaria a minha acção directa, adoptal-a-ei sem va-
cillações, tan to mais quanto estou convenci\o de que nes-
ses poucos mezes de nossa tormentosa vida política abun. 
dam os documen t os mais palpa veis e evidentes de que o re-
gimen r epublicano se degradou tanto, que exige dos bons 
brasileiros, dos legitimes e lmperterritos patriotas um es -
forco con.iunto para que restabeleçamos a ordem constitu-
cional eonstantemente transgredida pelas au toridades do Go-
verno, -a moralidade administrativa quotidianamente· viola-
da pelo;; desmandos e clestempero-s dos depositarias elo 
poder. O Çongreaso Nacional tem sido vehiculo das idéas 
governamel1'taes que subvertem principias cardeaes do Pa. 
cto Fnnclamental e ameaçam cada vez mais as liberda des 
publicas com o guante indomavel deste governo ele trope. 
lias . . 

A r eforma r egimental da Camar:1, que ha pouco votá-
mos, oosa violou irrecusavelmente o texto constitucional. 

O pro .i ecto de lei, que offerecemos ao poder executivo e 
em virtucle elo qual se estabeleceu a imprescriptibilidacle do 
crime de sedição, esse tambem violou o texto da Constitui-
ção. E sem embargo disso já é lei. 
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O SR. ADOLPHO BElR'GAMINI - EJ' uma aberração, 
uma nova lei que nos acabrunha e envergonha. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O véto parcial que o Se-
nado :wabou de votar ha dias e ,sobre o qual a Gamara irá 
deliberar, tambem esse fere profuncla .e flagrantemen te o 
texto constitucion.al. 

O SR. CESARIO DE MELLO - E' perfeitamente dis-
pensavel, em face da Lei Organica , se esta for cumprida. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - E' o que se quer, que 
sej11 cumprida. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A reforma politica com 
que o Congresso promo.ve a r eorganização aclmi.nistrativa 
do Distri.cto Federal, essa execranda e maldita reforma, 
que j á recebeu a assigna·tura una·nime da Commissão de 
Justiça, irá tambem apunhaiar visceralmente o texto cons-
tituciona,l. "' 

Ainda ha apenas dous dias vein á discussão o pl'0jecto 
com que queriam e ainda querem legar ao Presidente da 
Republica amplos e illimitados poderes para fulminar com 
a compulsoria administrativa, sem fórma de processo, os 
militares clesaffec-to·s ao detentor do pocler. E ousa-se dizer 
que t a l é feito a bem da disciplina das forças militares·, as-
sim rebaixadas á triste con·dição de guardas pretorianas . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Com o estigma dtt 
indignidade. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Mas essas projectadas com-
pulsarias, Sr. Presidente, tambem ellas, de modo evidente e 
inequivoco, irão violar o texto cons titucional. 

Cinco m ezes apenas , cinco mezes de trevas e de som-
bras, que veem servindo de velhacouto aos delapidadores do 
erario federal, bastaram para que o Presidente da ;Republi. 
ca entendesse que lhe era licito arrancar á docilidade do 
Congresso Nacional esta somma j á consideravel de medidas 
legislativas que nos degradam á infima ·situação das repu-
blicas africanas ! 

Accrescente-se tt isso a suppressão ela liberdade pes-
soal de cidadãos numerosos, esquecidos p,ela policia · :nas 
masmorras da Capital. .•Utente a Gamara no cerceamento 
completo da liberdade de imprensa, nas perseguições cons-
tantes aos meus amigos, aos militares que não se sujeitam 
ao regimen de vindicta e de arrocho, aos cidadãos presta,n-
tes que a policia espanca e remette para as enxovias .da 
Ilha Grande. Lembre-se a Gamara de todos os a>ttentado.s 
de que me venho occupanclo; .sem descontinuar, na. tribuna 
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desta Casa; e responda-me, com lealdade, se me assiste ou 
não o c1ireito qe consignar o meu violento protesto. 

Entende V. Ex., Sr. Presidente, que poderia calar-se, 
que poderia assis·tir socegado e impassível a esse doloroso 
es·pectaculo , em que se avilta a Republica, o representan te do 
Districto Federal, cuja mais elevada preoccupação é a res-
tauração da liberdade de sua terra, prégando a imperiosa e 
tugente incorporaçã-o elo Districto aos direitos constitucio-
naes? I'{ão ! Não poderia ca,lar-se; se se calasse. Sr. Presi-
dente, considerar-se-ia · o ultimo dos brasileiros; se se ca-
lasse, por motivo das ameaças governamentaes, iria riscar-
se do numer-o dos patriotas, para pedir abrig·o e asyl6 ás 
nações que culwam o direito e veneram a liberdade. Não, 
elle não se calou. E porque não se calou, e porque enten-
deu que havia de conspirar por qualquer fórma contra a tra-
ma infernal do Governo, e porque, desta incerta tribuna, 
onde sua palavm é muitas vezes abafada pelo alvedrio el a 
Mesa, proclamou tantas vezes a neces,siclade de que nos 
soerguessemos para saci:.dir a·s grilhetas que nos amarram 
aos pés os regulos republicanos. ahi está a consequencia de 
seus esforços: -o officio que solicita· á Gamara sua detenção e 
processo. 

Ahi está, Sr. Presidente; ahi está, para felicidade mi-
nha, para ·satisfação do opposicionista contumaz e invete-
rado, ahi estú a prova que será para o futuro o documento 
hietorico mais demonstrativo das mi.serias republicanas de 
nossa época; ahi está a prova con tristadora de que o Pre-
sidente da Republka não tergiversa em face das mais re-
voltante~ perseguiçõec;. 1 

Saiba elle, porém, que o adver sario é pugnaz, que o 
opposicionista perseguido e atormentado não lhe dá o di-
reito de fazer constar á Nação que é capaz de descer á 
abjecta condiçf1:o- de denunciante de conjurados. Afim d,3 es-
tigmatizar a audacia, para a qual não encontro qualificati-
vo sufficiente, nem termo regimental bas tant e aspero, mais 
não farei elo que ler um trecho de formosíssimo a r ligo guar-
dado ha muitos annos, entre os meus papeis velhos, da la-
vra do maior dos b rasileiros, redigido em 1900, no governo 
Campos Salles , e que versa situação identica. Foi na im-
prensa, então redigifüt pelo grande e saudoso tribun-o Ruy 
Barbosa, que veio á luz, traçada por sua penna ada man-
.tina, a seguin te local, que peço venia á Cama ra para que 
seja incorporada ao meu discurso: 
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"Figuremos um caso pessoal ao autor de5tae li-
nhas e ao Dr. Campos Salles. Supponhamos que em 
1889, no dia 11 de novembro, quando o redactor do 
Diario de Noticias, convidado por Benjamin Cons-
taut para uma conferencia, cujo objectivo ignorava, 
com o general Deocloro, compareceu de noite, á sua 
casa, no Campo de Sant' Anna, e encontrou alli, on. 
de se J:h.e descobria a conspiração a rebentar, além 
daquelles dous mi!Haree, o general Solou, o -Sr. F. 
Glycerio, Aristides Lobo e outros, a -policia, entran-
do de improviso, os detivesse a todos em flagrante 
de mia-chinaçãci criminosa ·,contra ,a exis•ten.cia dia . 
monarchia. · Abria-se o inquerito oolicial. Interroga. 
vam-se os indiciados . . Demos caso· que, nessa phase 
do processo, o conselheiro Candido de Oliveira, Mi-
nistro ela Justiça, ou o Dr. Bass,on, chefe de Policia, 
invocasse a honra do,~ accusados, exhortando-os a 
confessarem. Podiam elles, confessar? Tinham - elles 
o direrto de confessar? Deviam elles attestar a exis. 
tencia ele urna co-njuração, informar ao governo que 
ella se extenclia a diversas provincias , entre as quae-s 
a ele S, Paulo, consignar que, em S. Paulo, entre 
outros cidadãos, envolvia o Dr. Campos Salles? E, 
o Sr. Campos Salles, -tendo já chegado aqui, se hou-
vesse cahido, comnosco, na tarrafa do visconde de 
Ouro Preto, procederia assim com os seus associa-
dos ausentes'! Evidentemente, ,se o fizesse, se o fi. 
zessernos, sobre nõs, sobre o Dr. Campos Salles, re-
cahiriarn as maldições republicanas, e para sempre 
na categoria dos Joaquins Silverios ficariam inseri-

. ptos os nossos nomes. 
Pois, mutato nomine, de te fabula narratur. 
Toda a vez que um homem está na posse de 

um segredo, -confiado á sua custodia, sob a f é de um 
compromisso, em cuja trasgre.':lsão periclitaria a vi. 

/ da, a liberdade, a reputação , ou a fortuna de outros, 
a observancia do sigillo, que ,o reveste, é 6 primei. 
ro dever da sua honra. Oonvidal-o,. sob a invocação 
da honra, a descumprir o dever a que a honra o 
chame, é pôr a honra em conflicto com a honra e 
engendrar duas honras, para burlar com a segun-
-da a primeira, com a mais nova e mais antiga. 

Foi, portanto, com um sophisma que o Sr. Mi-
nistro da Justiça abriu a c_onsciencia aos officiaes, 
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que .se julgaram c·oagidos pelo brado da lealdade e 
da horÍra a ent regar os seus cumplices, ou confessar 
a conspiração. Depois, ha uma lei de m oralidade pa-
ra o in terrogador , a qual inquina de illegitima to-
da a coação, material, ou moral, exercida s-obre o 
espirito de um accusado, para lhe extorquir a con-
fissão da culpa. Desde Voltaire e Beccaria se sabe 
que a tortura é ímpia e scelerada . E, á medida q11e o 
sentimento jurídico se foi elevando no seu nivel, se 
foi depurando na sua essencia, a cultura do direito 
entrou a reconhecer que, sem empregar o menor mal 
phyeico, se poderia actnar ·sobre o espirit-o elo réo, 
presumidamen·te sempre innocente, com uma pres-
são tão m aligna, tão irresistível, tão odiosa, como 
a dos tractos da l'Oda ou da polé. =~em menos con-
clemnavel do que o constrangimento é o ardi,l, nes -
sa func ção da autoridade. Por is·'o, na Inglaterra, 
em cuja constituição se inspiraram as garantias ju-
diciarias da nossa, não se concebe o mag1strado se-
não com o protector da innocencia , encarnada, por 
uma presumpção necessuria, na pessoa elo accusado. 
Contra este ,o mais severo inimigo dos crimes não se 
arriscaria, alli, a tentar a mais leve captação, qual-
quer cousa que tivesse laivo de artificio . .Até nos 
tribunaes de policia o investigador, qua ndo procede 
ao in terroga-torio, começa p,or advertir o r esponden-
te de que meça as suas palavras, ele que não impos-
sibilite a sua defesa, de que nada o obriga a con-
fessar, nada a auxiliar a accusação, nada a allivial-
a da prova , onus exc.lusivo della . Isso ainda nas es-
pecies mais graves, nos delictos mais atrozes, em pro-
cessos de crimes estupendos . qnal o de John Con-
way, justiçado como as sassino e mutilador gratui-
to de uma pobre creança." 

Enquadra-se perfeitamente na figura do ardil, de 
que se serviu o Ministro da Justiça de 1900, ·o proceder do 

· Presidente da Republica no anuo fluen te de 1 924. Tambem 
este lac:;ou mão de artificio para arrancar -confissões, para 
obter depoimentos. O artificio, o processo, -o meio, o truc é 
mais conclemnavel ,agora, do que a tor tura da polé ou o cas-
tigo da roda , porque é o ultrage, a affronta, a infamia, tudo 
quanto se poderia imaginar ele mais r eprovavel para apre-
sentar ao publico o representante do Districto Federal co-
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mo um conjura:do , revestido de atimia, a conspirar oo-ntra 
OG conjurados, um incligno capaz ele denunciaT ao Governo, 
que elle abomina e execra, a trama ela conspiração urdida 
con tra esse mesm o Governo . 

P ois bem, a dvir to ao Sr. P residente da Republica - e 
exclusivamente para esse fim , não ,pa r a min•ha defesa, é 
que vim á tribuna - advirto-lhe, para noção certa do po-
vo, cujos interes13es continuarei a defend er , que o Deputado 
pelo District-o Federal ha ele constantemente paut ar os seus 
actos por normas muito mais recommen claveis elo que as 
que aclopta o Governo prrr a cl·e.scoberta d e conspira dores. El-
le s aberá caminhar, noll transes mais angustiosO:s e attri-
bulados de sua vida publica , com a vizeira erguida, fronfo 
sobranceir a , sem pejo dos seus actos particulares ou publi-
cos, sem r ecurso a processos que possam ferir a dignidade 
de sua viela política . 

Perante a Naçã,o, inteira denuncio o deten tor do poder 
como o mai s in consciente dos brasileiros, por ter querido 
fazer-lhe crer que eu seria capaz de trahir o segredo· dos 
cons-piradores . 

O SR. ARTRUR CAETANO - M_uito bem. Apoiado. 
(Trocam-se apartes entre os Srs. Joaquim de Salles e Ar-
t lrnr Caetano.) · 

O SR. AZEVEDO LIMA - Por derradeiro. Sr. P resi. 
den te, cleante ela situação actual, não m e rellta -senão espe-
rar a justiç:a ·superior e imparcial elos m eus patrícios . Não 
int ento demover de .seus propo.sitos a maioria da Gamara; 
uã,o lhe vim t razer o meu depoimento, nem solicitar.11le o 
vo-to favor~vel. 

A Gamara está no papel ele tribunal político; muita res. 
ponsabilidacle lhe cabe tambem pelos a ttentados que sof-
fre a soberania nacional. Ainda não reconheceu ella, infe-
lizmente, que soou ,o, moment o de incompatibilizar.se com 
as praticas que es tão envergonhando o governo vigent e. 

Vença ou não vença a revolução, sejam ou não sejam 
triumphantes os ideaes da nacion-alidade brasileira, reali-
zem.se •O'U não se realizem os anhelos, as as:pirações, os 
icleaes por que almeja a communhão nacional, o homem 
que, nos ultimos cinco m eze.s ele seu mandato, bateu o infe-
liz record elas violencias e coacções ha ele irrecorrivelmen-
te passar á posteridade as·signalado com ·o estigma ele per-
petua reprovação. 
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XXVII 

O problema siderurgico nacional e o 
Sr. Bernardes 

(S,ESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Azevedo Uma - Sr. Presidente, o art. 53 da lei, 
que fixou a Despeza Geral da Republica· para o anno dé 1920, 
autorizou o Executivo, "primeiro, a contractar · em determi-
nadas condições, com a Itabira Iron Ore Co., Ltd., ou em 
preza que organizasse, ou com a Companhia Estrada de Fer-
ro Victoria a Minas, mediante o accôrdo que entre as duas 

· fosse preciso, a construcção e exploração de altos fornos, fa-
bricas de aço e trens de laminar, bem como de duas linhas 
ferreas que, partindo, r espectiv.amente, de Itabira de Matt-o 
Dentro ou do porto de Santa Cruz, no Estado do Espírito 
Sa·nto ou de outros pontos prefei'iveis, fossem entroncar nos 
pontos convenientes da Estrada de Ferro Vi-ctolia e Minas"; 

2.o, "permittir á contractante fazer naquelle porto, sem 
· privilegio, nem reversão, ne.m resgate, um caes com as con-
venientes in-stallações para . o embarque, desembarque e de-
posito de minerios, de 'Pl'0ductos de suas usi'nas e quaesquer 
outras mercadorias procedentes -de, ou-•destina·das ás estações 
de suas linha-s ferreas, seus estabelecimentos ou o respectivo 
pessoal, ficando-lhe tambem assegurado o direito de prefe-
renda, ,em igualdade de -condições , para a construcção, uso e 
goso das obras de melhoramentos do porto, quando o Governo 
resolves-se realizal-as, de a-ccôrdo com o r,egimen de concessão 
adoptado em outros 'l)ortos da Republica" ; 

3.o, "rever o contracto de 19 de agosto de 1916, com 
a Companhia mstra-cla de Ferro Victoria a Minas, par-a a 
reconstrucção de suas linhas, afim de facilitar o transporte 
de minerios e productos siderurgicos, sem -novos onus J;Jara 
o Thesouro". 

Ao tomar conhecimento -d-o longo' e minucio-so contracto, 
em que foi parte como representante do Gov,erno o nosso 
emi'n"ente -collega, então Ministro da Viação, o Sr. Pires do 
Rio, deliberou o Tribunal de Contas recusal-o, entre outra-s 
razões, pela•s seguintes: 1.o, p-orque o contra-cto estabelecia 
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verdadeira revisão onerosa do antigo contracto da Compa-
nhi_a Estrada de Ferro Victoria a Minas; e, ainda mais, exor-
bitava das disposições da autorização orçamentaria; 2.o, por-
que creava um monopolio de facto sobre o transporte de mi-
nerios; 3 .o, porque permittia a co·nstrucção de um cáes f6ra 
tambem das previsões orçamentarias. 

A r azão primaria, ,sr. Presidente, de que se serviu o 
Tribunal de Contas, foi ardorosamente combatida pelo Re-
lator da Commissão de Tomadas de Conta,s, que obteve o 
apoio unanime de seus pares na mesma Commissão. 

A' pagina 22 do a vulso que nos é dis-tribuido, encontra-
se, minuciosamente desenvolvida, -a doutrina do Relator, que 
aliás, pertencia, como pertence, á bancada do Estado tle 

·J\fina,s Geraes, e ainda hoj e é um dos ornamen tos desta Casa, 
o Sr. José Gonçahes. 

Os fundamentos - diz o Relator - a·dduzidos pelo 
Tribunal. como se verifica pelo despacho de 20 de outubro, 
citad·o, · resumem-se nos ,seguintes term os, a saber : 

Primeiro - O contracto celebrado com a Itabira Iron 
Ore Company Limiteel, e a-ssignado tambem, pela Companhia 
E. F . Victoria a Minas, importa em r evi-são do contracto de 
19 ele agosto ele 1916, feito com a ,segunda, a qual se liber-
tou, sem que ·houvesse revisão regular, do seu contracto, 
como o exige o s 3.o elo n . XXIV, art. 53 da lei n. 3.991, --
elas obrigações que passaram á primeira -das citadas compa-
nhias, e ql1alificou-a ainda. o Tribunal - de onerosa - para 
os cofres da União, em clesaccôrdo com a autorização le-
gisla tiva. 

Máo grado a competencia e a illustração dos membros 
elo Tribunal de Contas, que somos os primeiros a reconhecer, 
parece-nos, data ven.ia, que não procede o fundamento ' em 
que se baseou a maioria de seus membros. 

De facto, não houve a revisão a que se refere o item 
3.o do n. XXIV, ma-s a penas G accôrdo ·ele que trata o item 
1.o, na alínea 6.a, nas palavras - "·e mediante accôrdo que 
en t re .as duas fôr preciso". - r.azão porque o decreto n. 
14.160 e o ·contracto não ci,taram o terceiro dis·positivo e ape-
nas o 1.o e o 2.o, na f6rma exigida pela lei n. 2.924, de 5 
t1e janeiro de 1915. 

Se esse accôrdo fosse equivàlente a revisão, como quer 
o respeitavel Trib1:.nal, não haveria razão para que a auto-
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rização legislativa se referisse a ena no item l.o e deixasse 
a revisão para o 2.o, do n. XXVI, citado. 

Gosando a Companhia Vi-ctoria a Min(l.s de concessão 
anterior, com privilegio de zona, ga ran tia ele juros, ouro, 
além ele outros favores, indispensavel se tornava o a ccôrdo 
entre as duas, mas não a revisão do contmcto de 19 de 
agosto de 1916, celebrado com esta companhia. 

A argumentação do Tribunal nos não convenceu tam-
bem dos novos onus que, desse accôrdo, decorrem para os 
cofres da União." 

E por ahi afóra ia o Relator, muito lampeiro e espe-
vitado, rebatendo com argumentos, que não é mistér in-
dagar se sã-o bem fundados ou não, as razões do Tribunal 
de Contas, para impugnar o regis tro do famigerado con-
tracto . 

O SR. PIRES DO RIO - Razões irretorquiveis, as des-
se parecer . 

. O SR. AZEVEDO LIMA - A segunda razão, a que se 
refere ao monopolio de facto, reconhecido pelo Tribunal de 
CO"ntas e talvez o motivo capi,tal determinante da recusa do 
registro foi, por sua vez, r igorosamente combatida pelo en-
tão relator da Commissã o de Justiça , actual membro da Mesa , 
seu ·l .o Secretario, representante ·do Estado do E-spirito· S-an-
to, o Sr. Heitor de Souza. 

O SR. PIRES DO RIO - Num par~cer luminosamente 
irrefu ta vel. 
. O ,SR. VI.ANNA DO CASTELLO - No ponto de vista 
em que encarou a questão. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O que é certo, é que em 
1921, quando emittiu parecer o relator dos papeis concernen-
tes ao assumpto e devolvidos á Ga mara pelo Tribunal de 
CO"ntas, era S. Ex. um dos proceres do situacionismo, e pro-
cer continúa hoje, tan,to as-sim que pelo voto da maioria pre-
l!entemente occupa um elos logares de mais destaque na 
constituição da Mesa. 

Em 1921, entendia que não procediam as razões do 
Tribunal de Contas para averbar de -infringente do art. 72, 

24, ela Constituição F edera l, o con lracto, em .apreço, e, 
como longamente explicou, o monopolio de facto sobre o 
transporte e exploração do minerio, a que se reportava o 
Tribunal, não passava, em verdade, de infundada conjectura. 

Como o Tribunal de Contas, nos termos da legislação 
vigente, houvesse determinado, á vista do aviso n. 60 de 30 
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de novembro de 1920, -do então P r esidente da Republica, Sr. 
1',pitacio Pes,sóa, se realizasse o regis tro do contracto sob 
protes to, teve a Camara ele sobr e elle pronnu ciar-se. 

A Commi-ssão de Toma das de Contas ,ao exarar seu 
parecer, a que já alludi, sob o n. 661, do mesmo anuo, opi-
nou pela approvação do contracto; e a Commissão de Cons-
tituição e Justiça, - como acabo igualmente de dizer, foi-lhe 
na alheta para negar, terminantemente, a existencia do mo-
nopolio. 

Agora, Sr. Presidente, passados já tres ttnnos, é que 
torna a Ca mara a tomar conhecimento do assumpto, para 
cerrar fil eiras em. redor de um novo parecer, já este, da la-
vra da Commissã o de Finanças, elaborado e assignado pelo 
eminente representante do Estado de Minas, o Sr. Vianna 
elo Castello. 

O facto interessante e .curioso, que eleve merecer a obser-
vação da Cama ra, é que, de 1921 pa ra 1924, variou substa n-
eialmente a opinião dos representantes da corrente gover-
n=@hl · 

Embora á Commissilo, que o Sr . Vianna do Castello dis-
tingue com -sua presença, não incumbisse se·não tom.ar . co-
nhecimento do aspecto economico ou fina nceiro do contra-
cto, entendeu ella ele reformar as doutrinas juriclica,s da 
ele Cons ti t uição e Justiça , para voltar a increpar de eiva de 
incons titucionalidade um· contracto sobre cuja legalidade, :i.o 
que parece, já ,devia es tar ass en te o juizo das demais com-
mtssões . 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - 'l'erei opportunidade 
de responc1er a V. Ex. a r espeito; mas não entrei nesse 
terreno. 

O SR. PIRES DO RIO - Treze vezes V. Ex. emprega o 
termo "monopolio" ! 

O SR. AZEVEDO LIMA - E' assim que o aliás bem 
redigido e substancioso parecer do 1Sr. Via nna do Castello 
consigna, á pag. 3, :Palavras a cuja citação não me _posso 
esqui.-rn r, quaes sejam as seguintes: (Lê) 

"O que no Brasil procura fazer essa Companhia 
- a Itabira -- e o que conseg nirá com o contracto que 
firmou, não é a fabri-cação ·de ferro ou de aço, nos 
justos termos da a utorização l egislativa : E' o mo-
nopolio da livre exportaçãQ." 
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Além des,se monopolio, entra ria a Itnhir-a Irou no gozo 
da isenção de dfreitos para importação de seu material, de 
seus machini-smos, dos generos alimenticios destinados ao 
pessoal e até mesmo, como accrescenta o Relator, ser-lhe-ia 
facultada a regalia de importar, sem direitos, o proprio ferro 
que acaso fosse ·uecessario á con·strucção de suas linhas . .. 

O SR. VIAJ\l"-NA DO CASTELLO - Perfeitamente. 
O SR. PIRES DO RIO - Peço licença para um aparte. 

A autorização legal dava isenção de direitos por tempo in-
determinado e o contrac to a limitou a 60 annos. Para essa 
vantagem do contracto em . relação á ,'.lutorização legal, o il-
lustre Rela,tor da Commissão de J!'inanças não chamou a 
attenção. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Mas o Relator falou 
na reversã·o do cáea, que tambem não estava na autorização. 

O SR. PIRES DO RIO - De facto, a lei não exige a 
reversão e o contracto a exige ao fim de 90 annos . 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - E o Relator allurliµ 
a isso. 

O SR. PIRES· DO RIO - Muito mai.s importante seria 
a allusão ao primeiro pon.to. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O Sr. Vianna do Castello re-
publica, no seu exhaustivo parecer, os pontos mais importan-
tes das numerosas clausula·s do ,contracto e as analysa para 
fulminal-as quasi -todas com o vicio grave de inconstitucio-
nalidade. · 

1 
Como bem o disse o eminente representante do Estado 

de S. Paulo, Sr. Pires -do Rio, repetidas vezes vae o novo 
Relator esmerilhar a,s clausulas desde a ele n. 7 até a de 
n. 26. 

O SR. PIRES DO RIO - A proposito de tudo, entra 
com a palavra '' monopolio". 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . para sommar as lo-
cuções grammaticiaes em cuja construcção •entram as ex-
pressões "previlegio, monopolio, goso privativo". 

O !SR. PIRES DO RIO - Cincoenta e tres vezes allu-
de á exclusividade, e, frequentemente falla das mesmas 
clausnla,s. Nã·o perde opportunidade: trate de que clausula 
tratar, S. Ex. vem logo lembrai: q11 e tudo é exclusivo! 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Sem duvida, porque 
é assim mesmo. · 
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O SR. PIRES DO RIO - Com razão ou sem razão , 
sempre escreve a palavra. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Com razão sempre. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Cumpr e assignalar que, se 

a Camara ainda agora, tão ,serodiamente, está debatendo o 
contracto, que -desde 1921 foi objecto çle dois pareceres fa-
voravei-s, é porque, eonforme as-signalou o digno Relator e se 
torna evidente á simples l eitura do contracto, a cl:nrsnla 
l.a consignou disposição de que não cogita a autorização 
legislativa, qual a de que, antes de ter inicio a execução do 
dito contracto, mistér será que se l avre um outro, com o 
Governo de Minas, quanto ao trafego nas estradas de ferro 
desse Estado. 

Como o Presidente desse E stado, que era então o Sr. 
Arthur Bernardes. entendeu que o contracto seria ruinoso P. 
prejudicial aos inteTesses de Minas, não se effectivou elle 
até esta data, ainda que o ex-Presidente houvesse determi-
nado sua execução. Nesta hora, a Camara, para servir ã 
opinião elo actual Chefe -ela Nação , ou, ·se quizerem, para 
attender as conveniencias do E-stado que presidiu h a dois 
annos, resolve, por novo paTecer, r epudiar os pareceres de 
duas commissões dentre as mais importantes da Casa, afim 
ele perfilhar a rejeição adoptada pelo Tribunal ele Contas . 

. O aspecto ela corn;,titucionalitfacle, não é, pois novidade 
a debater-se na camara. 

Já algum tempo apôs a lavratnra ,do contra-cto . o pro -
fessor Clodomiro <le Oliveira, na E scola de Minas, de Ouro 
Preto, em conferencia, havia tambem impugnado, com o 
mesmo fundamento o que elle r eputava o es·candaloso con-
tracto da Itabira Irou. 

O SR. PIR:mS DO RIO - Essa questão da constitucio-
nalidade ficou ,resolvida pela competencia do Relator da 
Oommissão ele Constituição e Justiça. O Dr. Clodomiro de 
Oliveira é um professor ml~ito digno, homem muito re:speita-
vel, mas no assnmpto -sua opinião é passível de contestação. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Mais tarde, o nosso éollega, 
Deputado por Mina-s, Sr. Nelson de Senna, reiterou , em dis-
curso. as mesmas razões em que havia laborado o professor 
mineiro, para quem a reserva total da Itabira, calculada por 
então em 390 milhões de toneladas, -seria, a breve trecho, 
mediante os . favores do contracto, exportada para o exte-
rior, tanto mais facilmente quanto lhe seria assegurado o 



/, 

- 238- SEIS MEZES DE DICTADURA 

trafego gratis da Estrada de Ferro Victoria a Minas, graças 
ao contróle das· 47 mil acções pela Itabira adquiridas á 
Companhia ferro-viaria. 

O SR. ELYSEU GUILHERME - E que vantagem h a-
via em exportar o Brasil esse minerio, a ponto de fazer um 
contracto de tal ordem? Ninguem faz contracto sem van-
tagen,s reciprocas. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Leigo que sou na materia, 
não serei eu que responderei a V. Ex. Quem lhe po:lerá 
Pesponder , nesse ponto, co m vantagem, é um do,s homens 
que reputo ele mais solida competencia no a,s,sumpto, o pro-
fes,sor Laboriau, que o Governo man tém injustamente en-
clausnraclo ha mais ele elo-is mezes, pelo fe io cleHcbo ele ha-
ver discordado, publicamente, da opinião official em mate-
ria de siderurgia. Em brilhantes artigos publicados no Cor-
reio da Manhã, demonstrou cabalmente que é de todo o· pon-
to impossível desenvolver e radicar no nosso meio, com re-
sultados verdadéiramente economicos, qualquer tentativa de 
industria siclerurgica que não esteja ao inesmo passo ligada 
li exportação do minerio ele ferro. · 

Por emquanto, peço a V. E:s:., Sr. P residente, que me 
permitta ler o topico ela conferencia pronunciacla em 
1.o de janeiro de 1924, pelo professor da Escola de Minas, 
a que acabei de alluclir, as.sim con-cebido: 

"A Itabira Irou Ore, ainda a ginckJ · perante o·s 
poderes pt1blicos e sob o pretexto ele fundar uma 
usina de 150 mil toneladas de capacidade, obtém 
o privilegio de um porto, a utilização ele longo tre-
cho ela Estrada de Ferro YidoTia a Itabira para a 
circulação de seus trens, preferencialmente e sem 
pedagio, e consegue, explorando os sentimentos pa-
trioticos do Governo, celebrar o contracto ele 20 ele 
maio de ·1920." 

O SR. PIRES DO RIO - Aliás, considero honrosa essa 
referencia do Sr. Clodomiro, pois que elle, admittindo na-
turalmente a hypothese da nossa ingenuidade, diz, em todo 
o caso, que no sso patriotismo foi e:{plorado. 

O SR. AZEYITIDO LIMA. - O Sr. Nelson de Senna, que 
discreteou na Camara sobre o ass ump to, fez ris mesmas gra -
ves censuras. 



-1 

AZEVEDO LIMA 239 

Passo a l er, para demonstração, as palavras de seu iUs-
curso, á pagina 34 do avulso, que S. Ex. fez distribuir: 

"A solução do problema, nos termos e moldes elo 
·decreto federal n. 14.160, de 11 de maio de 1920" 
- ê o con trac to da Itabira - "embora não consti-
tua directamente exclusivamente de privilegio, reclun-
cla, por sem duvida, em um disfarçado mono·polio, 
taes são os incalc ulaveis e demaziacl os favores do 
contracto celebrado com a Itabira Iron Ore Compa- · 
ny Limi ted, empreza de origem, direcção e capitaes 
estrangeiros, a qual, á sombra das immensas van-
tagens éLaquelle contracto, se propoz construir os 
primeiros altos fornos de kok e, a fabricar aço, etc., 
em nosso paiz ". 

Como vê a Camara, Sr. Presidente, houve uma longa 
preparação, tanto na imprensa, como nos comícios, como 
na propria tribuna da Gamara, para tornar sem effeito as 
conclusões dos pareceres desta propria assembléa, que appro-
varam em 1921 o contracto do Governo do Sr. Epitacio Pes-
sôa, .defendido, ha poucos dias, com proficiencia notavel e 
elegancia ·verdadeiramente surprehendente pelo nosso pre-
za,do- confrade, representante de S. Panlo, Sr. Pires do Rio. 

O 'SR . NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. permitta 
um aparte: o Sl'. P ires do Rio, nosso clistincto e illustrado 
collega, com ironia que faz honra ao seu alto espírito, de-
clarou que, se as Oommissões de Justiça e de Tomada de . 
Contas - e.ssa bella cousa que se chama Commissão de 
Tomada de Contas! - tinham concoTdado com o acto do 
Sr. Epitacio Pes::;ôa e agora a Commissão de Finanças dis-
cordou, foi porque houve o que S. Ex., elegantemente, cha-
mou: "mudança na política do paiz." 

O SR. PIRES DO RIO - Aclmitto a hy-pothese da mu-
dança da política · economica e ele doutrina no assumpto, e 
respeito todas as doutrinas contrarias ás minhas. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Creia V. Ex. que 
aqui a mudança é muito facil. Saltam do pró para o contra, 
e vice-versa, com grande agilidade . 

O SR. PIRES DO RIO - Mantenho-me na doutrina ela 
siderurgia no Brasil, baseada na exportação do minerio pa-ra 
termos ferro barato, ha cerca de 15 annos. 
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O SR. NICANOR NA'SOIMENTO - V. Ex. não acha 
mais seguro apoiar-se nas duas doutrinas? E' o que os outros 
fazem: a poiam-se na·s duas, .e talvez na terceira, de que está 
se tratando agora, que é o accôrdo com a chegada do Sr. ' 
Elpitacio Pes.sõa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Por muito que me mere-
çam a habili-dade parlamentar e .a t echnica verbal do il111B- · 
tre representante de S. Paulo, não estou em que possa ser 
acceita neste momento a concepção de S. Ex. quanto -á 
versatilidade dos homens, sobretudo dos homens publicas da 
nossa terra, que S. Ex. denominou, em um formoso euphe-
mismo, "mutação de política economica e financeira". 

Essa volubilidade da Oamara, que se manifesta assim, 
apenas apea-do do poder o titular tr-ansitorio do mesmo, é 
que vem provar, mais uma vez, de modo inconcusso e irre-
fu tavel, qu-e o Legislativo , -de que somos parte, não é mais 
do que méra e humilim:a chan·cellaria do Gatteté. 

Outro dia era o Sr. Epitacio Pessõa que exercia, do alto 
de sua cathedra, com aquelle fulgido talento oratorio, que 
uinguem desconhece, o mando dictatorial do paiz, e, então, 
a Gamara inteira, os proprios membros da,s Gommissões te-
chnicas, representantes· do E-stado de Minas, o digno Secre-
tario actual da 111" esa ... 

O SR. PIRES DO RIO - Minha convicção a esse res-
peito é a ntiga . 

O SR. NIC.ANOR NASCIMENTO - Então, implicita-
mente, V. Ex. está dizend,o que a elos outro,<; é moderna. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . fundavam -se nos textos 
constitucionaee , em luminosos parecere.s do -saudoso patri-
cio Ruy Barbosa e do illustre juriscónsulto Sr. Alfredo Ber-
nardes, para sustentarem, em face ela Gamara, a doutrina 
officiaL 

Agora, ausente do paiz o Sr. Epitacio Pessõa, mudado 
o ,scenai1io do poder, a,scenclendo, por al çapão ,de m agica, á 
curul do Gattete o Sr. Arthur Bern:ardes, outro é o clictaclor 
que no-s manda as ordens e como essa,s, são no sentido (,e 
que r epucliemos, ele uma vez por todas, o c-ontracto do· Sr. 
Epitacio, afim de que o mesmo não possa , ele futuro, lo -
gr ar s-eus effeitos prejucliciaes, a-o ver d-o novo Presidente, 
aos altos e consideraveis interesses do Estado de Minas, de 
que é filho, nenhuma voz ouza mais levan tar-se, ainda que 
acanhada e tremula, para sustentar o contracto am.alcli\;oado. 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO Journée de dupcs: 
a .me:,ma força com que o Sr. Epita cio conseguiu apoio na 
Commissão fará com que consiga jndemnização para o Far-
quhar. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Em 1920, não ti-
nha a honra de fazer parte desta Casa. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Em 1921 V. Ex. era De-
putado, meu companheiro. 

O SR. VIANNA DO CA1STELLO Mas em 1920, 
quando ,se elaborou o contracto, não o era, e no momento 
em que me foram distribuidos os papeis para relatal-os, no 
seio ·da Commi<s.são, não recebi ,or dem, recad·o ou insinu,a ção 
a respeito de minha orientação. 

O SR. PIRES DO RIO - Chamo a attenção da Gama-
ra para essa dec:laraç_ão. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO1 - Ao Presidente ela 
Commissão de ]'inanças fiz a declaração de que conhecia o 
assumpto e era hostil ao contracto. Tinha já essa opinião. 

O SR. PIRES DO RIO - Isso honra muito a V. Ex., 
mas pretendo, pessoalmente, convencer o nobre Relator de 
que es tá errado o -seu parecer. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Acho muito difficil. 
O SR. PIRES DO RIO - Para elaborar esse parecer, 

V. Ex. teve de fazer 53 transcripções, entre aspas, trun-
cadas . 

O 1S-R. VIANNA DO CASTELLO - Protesto. Devo 
dizer . .. 

O- SR. NICANOR NASCIMENTO - Comparei-4s uma 
a uma com o original e verifiquei que o ,sentido é precisa-
mente o mesmo. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Truncadas, sim, são as re-
ferencias, mas sem malici-a, nem ,segunda intenção. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - •Supprimi as ex-
pressões inuteis aos commentarios que fazia; mas, ha fide-
lidade absoluta. · 

O SR. PIRES DO RIO - Vou -publical-as no Diario 
Official. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A bem da verdade, cumpre-
me declarar que o illustre Relator ct,a Commissão me forne-
ceu, espontanea e delicadamente .. . 

O SR. VIA.c~_NA DO CA'S-TELLO - O texto official. 
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O SR. AZEVEDO LIMA - . . . a transcripção inte. 
gral das clausulas do contracto. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - E que verificou V. 
Ex.? 

O SR. AZEVEDO LIMA - Verifiquei que os trunca. 
mentos , ou mut ilações riue S. Ex. fez não per tubnam de / 
modo algum o sentido . . . 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Do q~ eu com-
mentava. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . das referidas clausulas. 
O SR. VIANNA DO CASTELLO - Agradeço muito ao 

oradoT a declaruç;ão que acaba de fazer. 
·o ISR. AZEVEDO LIMA -- Não ha que agradecer. 
O SR. PIRES DO RIO - Em muitos casos, o trunca. 

mento altera. 
O SR. VI.á.l\"NA DO CASTELLO - Não . altera. E não 

inclui tudo porque teria ele escrever o dobro para dizer a 
metade do que de innominavel encerra esse contracto. 

O SR. PIRES DO RIO - Pois vou mostrar que o con-
tracto é magnifico. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Sr. Presidente, bastará uma 
ligeira incursão no amago do contracto, acompanhando as 
76mmissões technicas, quer a ele Toma(las de Contas, quer 
a de Justiça, para apreciar a valiJlade do mesmo contTacto 
ou as conveniencias nacionaes nelle envolvidas. 

Para conhecimento pleno ela Camara, tenho por neces-
sario ler.lhe o trecho contido na pag.ina 24 elo avulso, per-
tinente ao grande relatorio da Commissão ele Tomada de 
Contas. Diz elle, pela penna elo Sr. José Gonçalves, mineiro 
de nascimento e membro da bancada mineira: 

"l\fonopolio sómente poderá existir. quando hou-
ver uso e goso exclusivo, com assento em lei ou con-
tracto. As situações de facto, assim como surgem, 
desaparecem com a m esma facilklacle. 

No caso concreto . por exemplo, n ão ha duvida 
que as linhas ela Itabira Irou são privativas; mas, 
como ella não t em privilegio de zona , nem garantia 
de juros ou subvenção de qualquer especie, não po-
derá impedir que outra empreza, desejando trans-
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portar minerio ,da mesma zona, construa tambem 
suas linhas, como ella o fez, ,as quaes poderão ser 
privativas e até aparallelas ás daquella companhia. 

E, assim. a que ficará reduzido esse monopolio 
de facto, em vista da possível caducidade da Victo1ia 
a Minas? 

Justo não· seria que o Governo obrigasse a Ita-
bira Iron a transportar minerios de terceiros, com 
prejuízo elos proprios nas suas linhas privativas, que 
não gosam de favor es da União." 

A Commissão de Justiça, sob a responsabilidade directa 
do Sr. Heitor de Souza, Presidente eventual da Camara 
neste momento, por seu turno, tambem sobre o mesmo as-
sumpto assim se externou : 

"Quer no tocante ao transporte do minerio cm 
suas linhas privativas, quer no que respeita á explo-
Tação elo caes e porto ele Santa Cruz, (que a maioria 
do Tribunal de Contas não ronsiderou monopolio e 
só impugnou por outras razões-), não ha em reali-
dade o monopolio que se argue ao contracto. 

Os termos Ida autorização legislativa para a con-
cessão que nelle se contém (art. 53, n. 24 da lei nu-
mero 3.991, de 5 ele janeiro de 1920), o dispositivo 
do decrero legislativo n. 4.426, de 6 de janeiro deste 
arino, torn ando extensivas a quaesquer outras empre-
zas ou companhias que elevielamente se organizarem 
no paiz para a exploração da industria metallurgica 
os f avores estabelecidos no dito art. 53, n . 24, da-
:quella primeira lei, mediante 'Contracto :.celebriado 
com o Governo d-a União; a affirmação categorica e 
:mtoriznela do eminente Sr . Pres iden te da Republica, 
em -sua mensagem endereçada ao Congresso Nacio-
nal, no inicio da presente sessão legislativa, de tiue 

· o Governo Federal devidamente está autorizado por 
lei especial a extender ás emprezas que queiram ex-
plorar no Brasil a industria de ferro não os favores 
restric-tos elo contracto de 29 de maio de 1920, com 
a Itabira Company, mas os favores muito mais am-
plos ela coucessão primitiva e revista; os ,decretos ns. 
14.707, e 15.074. deste anno, concede·ndo á Com-
panhia Electra Metallurgica ele Ribeirão Preto e ú 
Anglo Brasileira Iron Steel Company os mesmos 
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favores outorgados á Itabira Company, ex-cluem 1t 
idéa da cxistencia de monopolio em favor desta ul-
tima naquelle contracto". 

Eis ahi o qne dizia o Relator . da Gommissâo . .. 

O SR. NIOANOR NASCIMENTO - Dirá isso mesmo 
hoj e? 

O SR. AZEVE,DO LIMA - .. . nosso emiente collega 
e· venerado jurisconsulto, Sr. Heitor de Souza. 

O SR. PIRES DO RIO - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA -, E fazia-o, Sr. Presidente, 

estribando-se em conceitos muito respeitaveis de grandes 
jurisconsultos que já se haviam sobre a ma teria m a1üfestado: 
o ·saudoso bra,sileiro e illustrado tribuno Ruy Barbosa .. . 

O 'SR. NIGANOR NASCIMENTO - Consultor techni-
co da Light. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . genio tutelar do nossa 
nacionalidade, e Alfredo Bernardes ... 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Idem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . ·collendo cultor elas let-

tras jU1·iclicas, merecedor -de toda con-si-deração e acatamen-
to -dos br.asileirosi, por s ignal que aindr. não ha muitos dias 
foi distinguido com alta represen·tação official. 

Mas continuemos, Sr. Presidente. 
A resposta elo Sr. Pires do Rio, brilhantemente desen-

volvida na ultima sessão da Gamara, o parecer do . operoso 
mineiro, Sr. José Gonçalves e o outro, do não menos ope-
r oso e provec to mineiro honorario, Sr. Heitor de Souza, mili-
tam em favor da doutrina. sustentada pelo ex-Ministro d-o Sr. 
Epitacio Pessôa, nosso actual comp'anheiro, o Sr. Pires do 
Rio, a quem cabe a responsabilidade directa da assignatura 
do contracto, que agora volta ao tapete da discussão, ua 
Gamara, pelo orgão de um dos seus membros, tambem mi-
neiro, fulminado com o baldão de inconstitucional. 

O 'SR. PIRES DO RIO - V. Ex. permitte um aparte? 
No contracto ficou pa~ente que tudo ·nessa questão dependia 
de resolução do Governo de Minas. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - E' pura verdade e 
foi quem nos salvou. 

O SR. AZEVEDO LIMA - O que não sei é como pou-
de V. Ex. encaixar no contracto tal condição. 

O SR. PIRES DO RIO - Nem podia deixar . de in-
cluil-a. A exportação do minerio dep ende dos governos dos 
Estados. 

/ 
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O SR. AZEVEDO LIMA - E-ssa disposição que V. Ex. 
enquadrou no contracto, e,sta, sim, é que parece exorbitar do 
texto da autorização legal, em que não se cogita de collo-
car a execução do contracto na dependencia do Governo 
Estadoal. --... 

O SR. NIC.ANOR NASCIMENTO - Aliás, essa intro-
missão é mais uma burla do contracto, não era absolutamente 
necessario que nelle se declarasse isso, pois a exportação, 
sendo estadoal, ficava, em qualquer caso, dependente do 
Governo mineiro. 

O SR. PIRES DO RIO - Mas, quando mandei mos-
trar o contracto ao Governo de Bello Horizonte, <le )á veio 
essa declaração: "desde que no contracto seja· incluída essa 
ronclição, está tudo muito direito ." 

O SR. NIC.ANOR NASCIMENTO - Se a exportação 
depende do governo de Minas, não havia necessidade de in- -
cluir esta clausula. 

O SR. PIRES DO RIO - Houve conveniencia. 
O SR. AZEVEDO LIMA - O que é certo, Sr. Presi-

dente, é que eu muito propositadamente me esqdvo a es-
tudar o espírito e a redacção das clausulas do contracto, 
reconhecendo a minha incompetencia r.adi·cal no assumpto 
para poder apreciar sob os varios aspectos, quer o cons-
titucional, quer o technico, o contracto .actualmente impu-
gnado. Mas póde qualquer de nós reconhecer, com lealdade, 
que o parecer da lavra do Relator da Commissão de Finan-
ças, unanimemente assigna-do, meticulosa e detidamente re-
digido, rebuscou no recesso das clausulas do contracto, to-
das as · ambiguidades de redacção, toda,s as 1neonveniencias 
de 01:dem technica, todos os defeitos ou vícios em materia 
constitucional. 

O SR. PIRES DO RIO - Poude fazer colheita insi-
gnific;rnte. 

O !SR. AZEVEDO LIMA - Honra lhe seja feita. O 
,trabalho do Sr. Vianna do Castello .. . 

O SR. PIRES DO RIO - Revela muita intelligencia, 
muita minucia, muito cuidado, mas, infelizmente, paTO. s. 
Ex. foi infrutífero. 

o SR. AZEVEDO LIMA - ... corresponde á sua com-
petencia e deixa patente o esforço que S. Ex. desdobra em 
prôl das causas que lhe são confiadas. 
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O SR. PIRES DO RIO - E mui-to sinceramente, por-
que S. Ex. me disse que era uma convicção sua, qu~ eu 
respeito. 

' O SR . .AZEVEDO LIMA - .A actividade febril e a ha-
bilidade parlamentar desse outro gentleman que é o Sr. 
Pires do Rio ,desenvolveu ante-hontem um esforço extremo 
para demonstrar á Gamara, como aliás estou certo que o 
fez, que o Presidente ela Republica de então, que S. Ex. re-
presentava na pasta da Viação, assignou .o contracto em de-
bate sem in tuit0s prevaricatorios .. . 

O SR. PIRES DO RIO Com inteira responsabili-
dade do ministro. 

O SR. .AZEVEDO LIMA ... n,em o proposito de le-
zar os inteTesses da industria brasileira ou os do erario na-
cional. 

Raras vézes Sr. Presidente, creio que se me offerecerá 
o 'ensejo de assi~ür, em assumpto tão incandescente, a mais 
sereno ,debate, a mais tranquilla dissertação do que a que 
occupou a attenção do honrado representante de São Paulo, 
sob a assistencia e os apartes reiterados do relator da Com-
missão de Finanças. Para mim foi uma verdadeira revelação 
a estréa do ex-ministro ... 

O SR. PIRES DO RIO - Obrigado a V. Ex. 
O SR. .AZEVEDO LIMA - ... que deu a conhecer á 

Gamara ser detentor de qualidades verdadeiramente par-
lamentares, para, de lança em riste , poder ferir pugirns se-
rias em torno dos problemas nacionaes. Mas, o que é certo 
e o q'ue é grave é que não sei, Sr. Presidente, se uma vez 
approvado o parecer do Sr. Vianna do Castello, com a pre-
terição de dois outros pareceres tambem unanimemente as-
signados, terá a Camarn, em definitiva, solvido o grave pro-
blema que se antolha ao erario publico, com a rejeição desse 
contracto, sobre cuja legalidade e constitucionalidade já 
dois egregios jurisconsultos, ha dois dias, se manifestaram 
em pareceres decisorios. 

Dar-se-á o caso que ainda caiba competencia á Camara 
dos Deputados para contra expressa opinião elo honrado 
jurisconsulto, - Sr . .Alfredo Bernardes, causidico que, ao que 
parece, neste momento, se acha em cheiro de ,santidade com 
o Sr. Presid~nte da Republica, dar-se-á ainda ,o caso que a 
op1mao mamfesta no parecer de um outro eminente coll-
sultor jurídico, o Sr. Clovis Bevilaqua, não tenham vali-
m()nto sufficiente para que possa .prevalecer sobre a e:t'fe-
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ctividade ou a juridicidade elo contrs.cto o voto da Com-
missão de Finanças que a Gamara irá apoiar? 

O SR. PIRI3JS DO RIO - V. Ex. está dando razõe_s para 
nos l evar a concluir que o Sr. Presidente da Republica é 
alheio á questão. · 

O SR. VIANNA DO C.ASTELLO - S. Ex. se manifes-
tou, em Min,as, ser alheio completamente á questão. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não se manifestou. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Manifestou-se, mais de uma 

vez, muito interessado na questão . 
O 1SR. NICANOR NASCIMENTO - Não estou dizenclo 

em sentido contrario. Então o nobre minis tro de então uuo 
sabia que S. Ex. ,se recusara a acceita1' o -contracto? 

O SR: AZEVEDO LIMA - Não teve execução justa-
mente :Porque o Sr. Arthur Bernardes não quiz cumprir a 
disposição da clausula I. · 

O SR. PIRE8 DO RIO - O Sr . . Presidente de Minas ue 
então, em uma das suas mensagens, füt opinião f avoravel 
ao contracto. 

O SR. NICANOR NASCil\flDN'.l'O -- Favoravel li. si-
derurgia, não, ao contracto. 

1 O SR. PIRES DO RIO - Declarou que o Estado de 
Minas defenderia os seus interesses, assim como o Governo 
Federal tinha feito, defendendo os interesses da União. 

E' uma opinião muito preciosa para :mim. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Que esta não é a 

opinião do Sr. Presidente da Republica V. Ex. tem agora 
a prova com a manifestação unanime da Commissão de 
Finanças, que não opiJ:!aria -contra o Governo. 

O SR. PIRES DO RIO - E' um r elatorio pessoal do 
Sr. Vianna do Castello, que é um apaixonado no caso. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - O parecer teve a 
assignatura de toda a Commissão. 

O SR. PIRES DO RIO - Como é de cos•tume :Procede-
rem as Commissões, que, em geral, tee-m muita confiança 
no Relator. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - V. Ex. não t em ra-
zão. ·Se frequentasse a Commissão, veria que os pedidos de 
vista são frequentes. Confiança é uma cousa, e facilidade 
em assignar pareceres ,sem conhecimento de causa é oGtrn. 

O SR. NICANOR NASCIMFNTO - Peço licença ao 
OTador para dar mais um -aparte: quando o Sr. Heitor de 
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Souza deu o seu parecer, tambem se manifestou contra o 
contracto. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Com toda a isenção. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - Não é exacto que 

S. Ex. não o apoia. S. Ex. manifestou-se apenas sobre 
ponto restrictissimo, relativo ao requerimento do Sr. ,Souza 
Filho. Acredito muito na integridade do Sr. Heitor de Souza. 

O SR. AZEVEDO LIMA - A inconstitucionalidade foi 
precisamente o ponto capital que levou o Tribunal de Con-
tas a negar o registro. 

O SR. VIA.NNA DO CASTELLO Era um dos tres 
pontos. 

O SR. PIRES DO RIO - Havia sô tres pontos .. O Sr. 
Heitor de Souza tratou de um por completo e do outro pela 
metad·e. Portanto, rigorosamente, se VV. EEx. quizerem 
linguagem arithmetica, tratou de 50 o[o da questão, e com 
toda a competencia. · 

Com toda a habilidade, não tomou compromis·so algum, 
relativamente ao contracto. 

Chamo a attenção da Camara para o relatorio da Com-
mJ.ssao de Justiça, nesse ponto. , 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Vou analysal-o, e 
V. Ex. verá como o Sr. Heitor de Souza não se manifestou 
a favor do contracto. 

O ·SR. PIRES DO RIO - Manifestou-se contra a opi-
nião de que ha monopolio no contracto. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - S0 nas linhas pl'i-
vativas, mais nada. Sô em um ponto restricto, e vou mos-
tral-o a V. Ex. quando dtscutir. 

O SR. PIRES DO RIO - Empregou a palavra "res-
tricto". O Sr. 'Vianna do Castello empregou "ponto unico". 
Ahi vae uma certa differença. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Naturalmente S . 
. Ex. virá ao debate esclarecer esse ponto, e V. Ex. verá 

como estou interpretando perfeitamente o seu ponto ele vista . 
. O SR. PIRES DO RIO - V . E x . está poncló em evi-

dencia que o parecer é um amplo trabalho a respeito do 
monopolio. 

O SR. VIANNA DO OASTELLO - Não apoiado. E' 
restricto ás linhas privativas. 

O SR. PIRES DO RIO - Como sô me inte-ressavam 
duas questões - monopolio e frete de oito réis - S. Ex. 
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liquidou a questão do m_onopolio, e a mim cabe liquidar a 
de oito réis com o Sr. Vianna do Castello. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. Está com a pala-
vra o :sr. Azevedo Lima. Peço aos nobres Deputados que 
permittam ao orador continuar o seu discurso. 

O SR. AZEYEDO LIMA - Se me permittirem conti-
nuar os illustres preopinantes, direi a V. Ex., Sr. Presidente, 
que não sei se a Camara, pronuncian do-se agora, por de1·-
radeiro, sobre o .as·sumpto, poderá dirimir, ele uma vez por 
todas, a questão da legalidade ou da validade juridica 
do contracto. 

Se houvesse ele me fiar da opinião autorizada elos dois 
jurisconsultos a que ha pouco me referi, diria que caberá á 
Itabira Iron, desde que a Camara lhe confisque as vantag·ens 
do contracto, o direito de bater ás portas dos tribunaes, afim 
de obter do Thesouro Nacional a indemnização inevitavel, 
que, segundo dizem esses jurisconsultos, lhe compete, indis-
cutivelmente, dentr'o da lei. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO - E' um ponto in-
teressante: Se se trata de uma concessão ou de um contra-
cto, para resalvar futuras indemnizações. 

Esse ponto precisa ficar e,sclarecido. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Não sei, não quero avançar 

se assiste ou não razão aos dois jurisconsultos. 
O SR. PIRES DO RIO - Acho que a Camara deve 

resolver independente do apreço em que tenha os notaveis 
parecer de Clovis Beviltaqua e Alfredo Bernardes. Para 
mim, são documentos inteiramente lateraes, inteiramente á 
margem. na questão. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Opiniões muito im-
portantes. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Não estou aconselhando ,1 
Ca.mara a que r esolva -de conformidade ,com este ou aquelle 
par ecer: estou apenas .suggerin-do que é preciso meilitar. 
Não conheço, porém, cousa mais diffi.cil do que discursar ná 
Gamara, depois que a invadiu o delírio aparteante. 

O ·S-R. BERNAiRDlliS SOBRINHO - A nossa decisão· 
Implica a id•éa de que não responsa,bilizamos a Nação por 
indemnizações, e para isso é preciso di:fferença.r, no debate, 
se se trata de uma coneessão ou contracto, ou se ha contra-
prestação, de facto . Esclarecido isso, poderemos discutir com 
mais serenidade . 

.O SR. A~E:VEDO DIMA - Este aspecto da questão 
não foi debatido por nenhum dqs juriscon•sultos consulta.dos, 
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,, 
segundo se deprehern de da leitura elos pareceres publicados 
no ,Jo,nail do Commel"cio, ele hontem. 

· Assumpto ha, importantíssimo, desenv olv'iclo no parecer 
do Sr. Alfredo Bernardes, e é o seguinte: depois de dar as 
nizões jurídicas, em virtude das quaes .seguiu seus tramites 
até a Gamara o contracto lavrado, declara: 

"O Congresso Nacional eleve limita1·-se a decidir 
·se procedem ou não o,s moUvos da impug,nação, e, 
no caso affirma-tivo, sem offensa da situação jurídica 
dos concessionarios, j•á no pleno go.so ele dir-eitos ad-
1quiridos, o Con:gresso Nacional, ou providenciará, es -
taibelecendo novo,s preceitos para que, de futuro, não 
se reproduzam os abusos. praticados, ou promoverá 
ou :não a responsaJbilicla,àe do Presidente da Repu-
blica." 

J:i}sta é a conclusão ,do parecer elo Sr. Alfredo Ber-
nardes. 

O SR. PIRES DO RIO - Como já disse, considero o 
parecer i-nteiramente m ar.ginal á ques tã o. Em D2ateria ele 1·es-
ponsabilidacle, declaro que sou inteiramente 1·esponsavel 
por este contracto. 

O SR. AZEVJDDO LIMA - Muito bem. 
O SR. PIREIS- DO RIO - A mimha responsabfüda;de . 

legal põcle não valer cousa alguma, mas, moralmente, para 
mim. é -toda minha vida. · 

·o SR. AZE VIDDO LIMA - El o parecer do Sr. Clovis 
Bevilaqua contém os seguintes conceito,s, que . passo .a lêr: 

_ "Do exposto se vê que o ,contracto l:'eglst:rndo soib 
protesto, se o Congresso não tomasse a respe-ito qual-
quer deliberação, tinha a mesma efficacia que o re-
gistrado simplesmente. A lei dava em termos posi-
tivos e claros, ao Presidente da R epublica o direito 
de mandar e:s:e,cutar o contracto ·dentro do prazo de 
noventa diall , contad os da publicação, no Dia-rio Of-
cial, da clecieão elo l'l'iburn1l, opponüo-se ao registro 
(art. cit. 106, elo decreto n. 13.868). 

]'oi o que se deu relativamente -ao contracto de 
con.ce,;são da Itabira Iron Ore Oo. Limited. ·O Tribu-
nal recusou o registro; o Governo se não conformou 
com essa decisão-; fez-•SR o registro sob protesto, e o 
Governo, fun-daclo n.a lei, m a ndou executar ·o con-
tracto. 
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Se, den tro dos noventa dias seguintes -à pnbli-
cação da decisão elo T ribunal recusando o registro, o 
·Congresso tivesse toma-do quaiquer deliberação a res-
peitei, em contra rio ao acto do Governo , este, natural. 
mente, sustaria a execução do contracto, que estaria 
prejudicado. Nenhuma deliberação tendo tomado o 
Congress o, o contracto mandado executar pelo Gover. 
no é acto legal, perfeito e acabado, nos precisos ter-
mos ,do art. 3.o, § 2.o. Oonsummou-se de accordo com 
a lei vigente ao tempo em que se effectuou; e por elle, 
,se acham vinculados como partes contractantes-, com 
direitos e obrigações reciprocas, a União e a comp.a. 
nhia concessionaria. N!l_nhmna das -duas partes pode 
fugir ao ·cumprimento dessas obrigações, sem inco.r /~f 
em responsabilidade civil." 

Eis ahi; está a Gamara de posse das ~onclusões de dois 
pareceres jurídicos sobre o assumpto exarado. _ 

O SR. ELYSEU GUILHERME - Mas ha um terceiro , 
e é o Estado ele Minas, que se antepõe :í execução do con- · 
tracto . Como realizar, portanto, essa execução? .. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - Nessa hypothese , o que se 
tin'.lm a fazer, em minha opinião, era •conservar no archivo 
da Oommissão, -sem solução definitiva, ou com solução para 
as calendas gregas, O · contracto ' sobre o qual a Gamara iria 
manifestar.se ... 

O SR. PIRES DO RIO - Calendas gregas, peço ,permi-s. 
são para contestar: até que a opinião rracional fique conven. 
cicla de -que . a unica solução possível para a industria sicle-
rurgica brasileira é entrar na concurrencia universal, ex-
portando minerios e importando combustíveis. 

Não admitto calendas gregas nesta materia. E' 
questão de cinco. dez ou quinze annos, no maximo: todos ve-
remos que es-sa inclu&tl'ia ele c~rvão f e madeira não póde ter 
senão uma existencia precaria. 

,Q SR. VIANNA DO OASTELLO - Para V. Ex., que-
sempre negou o carvão de pedra nacional. 

O SR. PIRES DO RIO - Porque o professei· ela me-
tallurgia da Escola P,olytechnica pensa assim, como muita 
gente. 

O SR. OESAR DE MAGALHÃES - Não se pôde con. 
cluir assim, porque tudo que ha feito a respeito é superfi-
cial. -Nã·o se póde affirmar ,se existe_ ou não ,carvão naci-onal. 
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O SR. PIRES DO RIO - Temo·s uma experiencia de 
mais de meio seculo em tal sentido. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - E ', porque não se fi_ 
zeram grelhas rotativas e fornalhas ,pa~·a queimar o carvão 
nacional; ·do contrario , es<S-e carvão seria muito bom. 

O SR. PIRES DO RIO - Esse dia nunca ch0gará. 
O SR. JOAQUIM DE SA'LLES - Ntmca, porque nin. 

guem cogita disso. , · 
O SR. PIRES DO RIO - Depende d-0 coke metallurgic-0. 
O Sl~. AZEVEDO ,LIMA - Foi, Sr. Presidente, em vir-

tude das ,COil.dusões dos pareceres, cujos citas acabei de fa_ 
zer, que a minha consciencia ele legislador se viu induzida a 
aconselhar.me a redacção elas emendas, por nieio elas quaes 
determino que se inflija -0 necessario castigo, se ê que elle in. 
c,orreu em falta, ao mais alto magistra,do elo paiz, sob a res-
ponsabiliclacle do qual se celebrou o contracto da Itabira. 

Se, em consequencia do novo e proximo futuro voto ela 
Gamara, for definitivamente rejeimdo o contracto, tudo nos 
leva a crer, de conformidade com o parecer dos dois juris, 
consultas a que me reportei, que den·tro em breve ir:'t o 
Thesouro Publico ser novamente gravado çom despezas vul-
tuosissimas, para cobrir os peccados governamentaes, os de-
lictos administrativos, os crimes de administração praticados 
pelo Sr. Epitado Pessôa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Seria então ju.~to que, ,pal-

milhando sempre a mesma estrada, que nos vae conduzir ao 
precipido e á ruina, déssemos, com a nossa escandalosa (PrO-
tecção, o in·dulto ou a absolvição ao ex.Presidente da Repu. 
blica, que está de volta á sua Patria, e ao qual se a ttri-
buem os termos desse ruinoso contracto .. . 

O SR. PIRES DO RIO - Não apoia-elo; desejo ser r es -
ponsabilizado com ·O Presidente que o assignou. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... desse desastrado <!Ontra-
cto, clesse i nclefensavel contracto que, segun·clo a opinião 
abalisada e respeitavel do Sr. Vianna do Castello, é um ver-
dadeiro attentado aos interesses do paiz? 

O SR:. PIRES no RIO - Tambem quando o Sr. Vianna 
do Oastello .d eclarou que foi es·sa a primeira vez que se fez 
uma concessão de estrada de f erro sem reversão, enganou-se, 
pois no proprio Estado de Mina·s, em 1912, se fez no VaUe 
do Rio Doce uma estrada sem reversão. Não .foi, portanto, a 
primeira vez. Tinha de protestar neste ponto, con,tra a opi-
nião do parecer. Aproveito a opportunida,de ,para fazel--0. 
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Não é a prillleira vez que a União assilll procede, talllpouco 
o Estado de Minas. 

O SR. VIANNA DO CASTELLO - Era uma estrada 
industrial e não para t ranspor te publico. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Chegálllos á dolorosa conclu-
são a que nos força a resolução ela Camara, que agora, quan-
do já não soffre a influencia do Sr. Epitacio Pessôa, resol-
veu emendar a m ão, corrigindo os defeitos ·e os peccaclilhos 
elos pa receres das outras duas Commissões, cujos Relatores 
ainda honram com a sua presença esta Casa. 

Não é, porém, Sr. Presidente, apenas com essa demons-
tração platonica e, ao que parece, inn ocua, que iremos corri-
gir o mal. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ali-ás, não acho que 
seja pecca-dilho e, sim, peccado llluito grave. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES - Mortal .. . 
'O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mortal, a junta muÍ-

to bem o Sr. J oaquim ele 1S·alles. 
' O SR. AZEVEDO LIMA - Se a Camara agora se dei-

xar .suggestionar ,pela influencia mai_s poderooo do Sr. Arthur 
Bernardes. 

O SR. PIRES DO RIO - Não a-poiado. A-c!ho que é 
uma convicção pessoal do Relator. 

O SR. AZEVEDO LIMA - ... para ir até as . conclu-
sões extremas a que nos a-conselha a boa e sã política, não 
hesite logo em chamar á reeponsabilidade cr iminal o autor 
do contracto, sobre o qual, vellada e discretamente, com a 
sua maneirosa habilidade parlamentar, o Sr. Vianna do Ca•s. 
tello fez que incidissem suas gravíssimas ,censurae. 

O SR. PIRES DO RIO - Gravíssimas e infundadas. 
O SR. AZEVEDO LIMA - Para esse eff.eito, já remetti 

á Mesa, na ult ima sessão, duas emendas, determinando que 
se instaure o processo ele r ef:lponsabilidade contra o ex-Presi-
dente. 

Bem c'omprehenclidas as cousas, nã o é tanto para pôr 
o Thesouro a o abrigo ·de ,qua lquer in·demnização que lhe pos-. 
sa, por processo, mover a empreza l esada, o que pretende fa-
zer a Camara, submettenclo a votos o parecer elo Sr. Vianna 
elo Ca,stello e, sim, e sobretudo, deixar campo livre para que 
se converta em realidade palpavel e ,se transforme em facto 
aquelle p1'ojecto concernente á si-clerurgia que, ao apagar das 
luzes elo a nuo passado, a outra legis-latura votou de afoga-
clilho. 

Bem enten·dido é que não será possível ao Governo; ad-
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mittindo a hypothese de que ainda continue perfeitamente 
valido e legal o contra,cto do Sr. Epitacio Pessôa, promover 
a execução do decreto de janeiro elo corrente anno , · . . 

O SR. PIRES DO RIO - Esse decreto encerra uma 
doutrina em ma teria ele siderurgia tão respeit a vel como a 
que esposo. 

O SR. .AZEVEDO mM.A - . . . em virtude do qual se 
preten·de instituir artificialmente a industria do ferro em 
nossa terra . . . · 

O SR. PIRES DO RIO - E ' uma questão de doutrina 
contra doutrina. Exijo r espeitem a minha. 

O SR. .AZEVEDO LIMA - . . . com capita.e,5 principal-
mente nacionaes, j á tão escassos e r eduzidos, que me cust ?.. 
a crer venham inverter-se em uma empreza. de tanta monta, 
qual seja a da industria siclerurgica, correndo o risco, ante as 
pretenções ,da Itabira Iron, de soffrer a concorrencia t.en,tz 
do capital estrangeiro, mais bem apparelhado,- dotado de 
usina~ capazes de proclucção mais in tensa e mais abundan-
te, ao passo que o deereto pelo qual se interessou vivamª nte 
o actua1 Presidente da Republica não passa, como bem diz o 
ex-Ministro ela Viação,, Sr . Pires do R'io, ele nm devaneio de 
mineralogistas poeticos, que se conluiaram ... 

O SR. PIRES DO RIO - Perdão;' eu não disse conluio; 
sou incapaz de empregar tal palavra. 

O SR. AZEVEDO LIMA - . . . ,que se reuniram ... 
O SR. PIRES DO RIO - Uns querem siderurgia com 

ferro caro e outros com ferro barato. Prefiro a segunda. 
O SR. AZEVEDO LIMA - . . . para importunar a Ga-

mara ... 
O SR ADOLPHO BERGAMINI - Esses devaneios ele 

doutrina contra doutrina seriam interessantes se não affec-
tassem o Thesouro Nacional. 

O SR. -C.AllHLLO PRATE1S - E a econom1a nacional. 
O SR. .AZEVEDO LIMA. - ... com a proposição, ho-

je decreto que, a des1>eito da opinião na ma.teria para. mim 
sempre respeitavel do illustre belletris ta Sr . Augusto rle Li .. 
ma, não passa de uma lei vã e illusoria, inexequível e absur-
da, que já recebeu a critica de um dos mais brilhantes ohrn-
mentos da intellectualidade nova do Brasil, uma victima elo 
Sr. Arthur Bernardes, o professor Laboriau ... 

O SR. ADOLPHO BERG.AMINI - Apoiado. 
O SR. AZE,V1]DDO LIMA - . . . sa.:bio professor ela E s-

coJ,11. ·Polytechnica do Rio de Janeiro, cord1almente devotado 
a-os interes-ses da Patria. 
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O SR. ADOLPHO BE,RGAMINI - Muito bem. 
O SP. AZEVEDO LIMA - Basta, evi.dentemente, para 

nos convencermos ,da inutilidade desse decreto, que .trave-
mos relações com a int e1·essante monogPaphin desse emin<en -
te mestre, no,o em annos, m,a.s provecto em sa:ber . .. 

,Q SR. PIRE-S DO RIO - E' um trabalho nota,,el. 
'Ü SR. AZEVEDO LIMA - . .. que está experimen-

tando nos calabouços desta cida,cle, o castigo devWo pelo 
crime de ter, nas brilhantes paginas do seu livro, caustica-
do com granel.e a.rdor patriotico . . . 

O SR. PIR._,S DO RIO - Não apoiado. Não concor-do 
com V. Ex. nessa affirmação. 

O SR. AZ:IDVEnO LIMA - . . . a nefa-sta e erronea 
conc1epção à.o Sr. Arthur Bernardes, pretendendo instaurar, 
com tres usin a·s met:illurgicas de escassa capacidade. a ;n-
,dustria brasileira elo ferro. 

O SR. CIDSAR DID MAGALHÃES - Não é albsoluta -
mente por isto que elle está preso, 

O SR. A.DOLPHO BIDRGAMINI - E' a :razão unica. 
O SR. ·cIDSAR DE M.A.GALHÃIDS - Foi por se terem 

encontrado bombas e::n sua casa. 
O SR AZEVEDO LIMA O brilhante professor 

LRiboriau, que estudou os princi!paes aspectos elo prob-Jema 
siclerurgico nacional, deixou ·bem evidente que depencle o 
e:s:ito -delle assim elos processos de falbrico como do appa-
relh amen to das installações, a,ssim do emprego do ca.pital 
como elos r esultados economicos por esse promettidos ; e 
mostrou que a ultima phase evolutiva. ·c1a industria siderur-
gica a-doptou, via de r egra, como conc1iç1ío ele florescimento, 
os g ranrles altos fornos ele coke e de hulha destinados á 
transformação do minerio em guza e o refinamento deste em 
nço, nos conversores ou em fórnos de reverbero Martin-Sie-
mens. 

Uma ,elas condições -essenciaes , formuladas por todos os 
traatadistas no assumpto, por todos os praxista-s da materia., 
elos quaes o professor Lru'bo·riau é um dos mais competen- · 
tes e conspícuos, foi , positivamente, transgredida na·s clispo-
sições legaes elo decreto n. 4 .801, ele 9 de j aneiro ele 1924, 
o que precisamente autorizou o Poder E·xecutivo a ampar ar 
com f avores a exploração siderurgica e carboniferà que se 
instituisse no paiz . 

Essa condição, Sr. Presidente, é q•ue nenhuma usina de 
ferro põcle produzir r,esulta,dos economicos, qua.n-do não : es -
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teja haobilitada ao faíJJrico minir:ilo de 115·0.o,oo tonela,das 
annuaes. 

O SR. P:rRES DO RIO - Os ultimos conselhos a r es -
peito são as grandes usinas allemãs, de 300.000 toneladas, 
para p·roduzir ferro o mais -barato ;possivel. A/gora, para pro-
duzir o ferro caro, po-dem-se a•dmittir usinas menores. 

O S,R. AZIDVIIDDO LIMA - E is o technico confirmando 
as opiniões do professor Lalboria u. 

Es-te cifra-se apenas a exigir que as usinas metallurgi-
cas furiccionem pelo menos com dois altos fornos moder-
nos, para a producção de 40·0 toneladas diarias . 

O 1SR. PIR':lj]IS DO R:I'Ü - Elle fez _ahi uma concessão 
- de cada usina produzir 150.000 toneladas por anno. Mas 
os grandes fornos produzem, no mesmo anno, mais de 
200.000 ton eladas. 

O SR. AZEV•IDDO L]MA - J1á vê V. Ex. Sr. Presiden-
te , que o no,bre Depu,tado aincla é mais r a,dical. : . 

O SR. PIRIDS DO RIO - Não s ou eu quem é radical. 
São os ultimos conselhos da technica si-derurgka. 

O SR. AZEV®DO LIMA - ... ,porque, fundado nas li-
ções da in-dt1stria mo-derna, informa á Camara., que, nas usi-
nas de altos fornos sõ se pode o:bter apr oveitamento econo-
mico quando produzem, pelo menos, 300 .000 toneladas e não 
tão sómente 150.000·. ' 

Vou lêr, á pagina 19 do Incido tr.a.balho do professor 
Laboriau, os . termos em que se refere a esse ponit o capital. 
não observado pelo decreto que se acha até agora ,sem solução 
pratica: 

"A conclusão destes r esumidos da,dos est-atisti-
·COS é que a producção de 15-0.•000 toneladas annuaes 
não é excessiv·a .. Em outras palavras: as nossas condi-
ções particulares estão accordes com o solução im-
1)osta pelas condições geraes da technica siderurgica 
moderna, quanto á quantidade de productos a pr epa-
rar economicamente. 

AssiJ:l'.l, pois, seria indispensavel uma. usina ini-
cial com a capacidade minima de 150.000 toneiadas 
annuaes. 

Sõ deste modo se poderia ter uma solução econo-
nomica . Esta consideração inicial cresce de impor-
tancia., s-e levarmos em ccmta que um ·dos pontos 
fundamentaes de nosso fu turo siderurgico deverá ser 
a laminação de trilhos para estradas de ,ferro. " 
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Ora, disse eu, justamente, que esse preceito fundamen-
tal n1'io tinh·a sido re11peitado ao ela'borar-se o decreto n. 
4.Sül. ID, ta:nto isso é verdade, ,que este promov-e. 

1 
median-

te concun-encia publica, a construcção -de tres usmas mo-
r1ernas, com ca'])acidn,de para producção annual de 50.·000 
toneladas de ferro apena.s. 

N1'io passa, portanto, Sr. Presidente. ao ver dos .entendi-
dos na m ateria, de devaneio impraticav~l a tentativa do 
Governo, que quer a.r.·ora mett.er mãos ii. obrn , removen-
do os oh-ices que lhe creou o Governo -do -si:. E-pitacio Pessôa. 

O S'R. PIR:IDS DO RIO - Não constitne obice a es·sa 
solução o problema da Itabira. Apenas a Itabira fa rá, prova-
Yelmente, um ferro mais ibarato. Dahi, o perigo da concur-
rencia das outras. Mas isso, repito, não constitue um abice. O 
que se receta é a concorrencia, e esta é r ealmente teme-
rosa. 

O SR. AZ'IDViEIDO LIMA - Não será demais explicar 
como .seguiu os tramites da discussão, na Gamara, .o projecto, 
do qual resultou a lei n. 4.801. 

Quando os ,n egocios do Estado não andavam politica-
mente tão ànarchisa,cl os, como agorn, tinha o Presidente a 
vellei-da,d-e de col!-aborrrr no engrandecimento economico elo 
paiz; e o a-ssumpto que notaclamente o preoccupava era o 
ela installação ela industria nacional si,derurgica . . . 

O ·S•R. PIREIS DO RIO - Pre,occupação paüiotica e de 
responsabilidade, e ninguem como elle poderá ter melhoi; 
vontade, porque, além ele brasileiro, é. ele Minas Geraes. 

O SR. AZIDVEDO Ll'.MA - Ao caibo -do anuo ele 1920, 
presente ainda nesta Casa o Sr. Cincinato Braga. relator 
do Orçamento ela Receita na Commissão de Finanças, inter- · 
pretando provavelmente o sentfr elo ·Presidente ,ela Repub1i-
cn, que ji'l havia sido manifestado em relrntorios e mensa-
gens , ao tempo em que f.oi secretario e presidente elo Esta, 
elo ele Min·a.s IGeraes, desenvolven o actual director elo· Banco 
elo Brasil, entr-e outras fantasmagorias . asiaticas. um pro-
gramma f.ormi,clavel ele reconstrucção ec()ln-omica e ·traçou, em 
esboço, o delineamento que devia ser adaptado pa1,a soluçã:o 
inicial do programma siclerurgico. E.m cauda orçamentaria , 
pretendeu então fazer com que percorressem todos os seus 
tramites a·s idéa·s offi-ciaes, quan,clo, por escrupulo, ainda que 
t.wclio, r eso1veu o leader que se clestacasse a emenda, em 
virtude .ela q,ual se propo~·cion:ayam fav-ore-s . á i.1C1n3tria sicle-
rnrgica segundo as norrn·as ordenadas pelo Presicle1nte ela 
Republica. 
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O SR. P IRES DO RIO - V. Ex. está e nganado. As 
idéas eram de uma commissão tod_a · de tec hnicos, que t.eem 
id·éas contrarias ás minhas e ás elo professor da ]Jscola Po-
lytechnica . 

O SR. AZEVEDO LIMA - · Icléas de u1mL commissão 
r1ue o Sr. Presidente da Republica. rfez -suas e transmittiu ií. 
Crtmaru. Desta commissflo, digo-o já entre purentheBis . não 
sei porque deixaram cl,e fazer 1iarte os membros do CoP~Plho 
Superior de Minas, que deviam teT voto ,na materia , tanto 
mai,s qÚa·nto era ,d.e presumk fo,sse esse Conselho constituí-
do por autoridades technicas. Mas, fosse com o :fosse. o 
fa.cto é que o Presidente da Republica perfilholl as idéas da 
commis,são e fel-as sua-s, canalizou-as para a Cumara -
n princípio , em -cauda de orçamento, e, ·depois, deata-cadas em 
projecto -especial que, em tres dias, percorreu t odos os tur-
nos da a1)'ressa,dís-sima •rl isC'nssã:o. e iião lo·g-r,on .sequer a .mais 
insignificante emenda! E era assim que se resolvia o grave 
e delicado pro'blema da sklerurgi.~. ;!l_·acional\ sem consulta 
ás YerdarJeiras competencias, sem div ulgação, sem -debate, ao 
apagar das luZ€s dos tra.'balh os orr,amen ta rios, votando-se 
sem numero . .. 

O S'R. CJA,MTIJDO PJ{ATE}S - V. Ex. (H'a Deputa.do a 
esse tempo ? 

O ;S,R. AZEVEDO LIMA - Era; .e com o meu vibraute 
r>rotesto e o do 'Sr. Depu tado Metello Jurtior ... 

ü S,R, NiiCANOR NAJS·CIMElNTO - E ntão , V. l:Dx ., b:L 
de reconhecer que tambem votei contr a . 

O SR. AZE VEDO LIMA - . . . foi que, a despeito ele 
todos os nossos esforços, proseguiu em mm·cha accelerada 
esse proj·ecto, que consubstanciava tão gr ave problema para 
o futuro nacional. 

Ainda esse já notavel defeito ,por mim assignalado, o 
da insufficiencia produc tora ·da,s usinas ele que cogitlt o pro-
j.ecto, ,era a ·comp,anlrn·clo ·de outro consirlerado com gr-ande 
proificiencia pelo professor La-boriau ·--- o ,ele pretender- se .a. 
solução s imultanea de -dois problemas : o d:1 industria car-
bonífera e o da .siderurgia. · 

E' evi-dente que -não só a commis,;ão extra-parlamen-
tar que redigi~ o projecto approvado pela Gamara, mais ain-
da os proprios interpretes ·da commissão entenderam, a meu 
1·er - mal , e, já agora, na opinião _dp professor Laboriau -
pess: mamente, que não em era lJOSsivel -dar soluç:Tto u,~fini-
tiva ao caBo da industria do ferro sem .ao mes mo pa·sso, cou -

" 
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comitantemente, associar essa soluçã-o á da industria car. 
bouifera, 

E vou, :Sr. Presidente, lêr o trecho do professor Labo-
r:ia-u, a pa.g. 45 ele seu livro, onde elle cli7.: 

"1Separemos o nosso pro:blem.a sklernrgico rla 
questão <!arbmli:%ra, para reunir es;tes d-ois aspectc-s' 
do aproveitamento de nossos recursos u-aturaes, mais 
tarde, com as condições mudadas (como mudarão fa-
talmente), depoi-3 da resoluc;ã.o do pro·blemn dos trans-
portes, resoluc:i'io que será uma conseqnenci.a da im-
pla.nt ação cln vel."dadeira siderurgirr entre nós. As-sim. 
o caminho que me parece logi.co >:eguir, ·e não vejo 
outro, é o seguinte: - em primeiro l~gar, resolver o 
mosso problema siderurgico, sem pretender para i,5to 
a-proveitar o nosso carvão de peclra ; - em seguudQ 
logar, como con-sequencia: resolver o problema dos 
tra·ns,portes, e - em ,terceir-0 logar, c-o,mo -co-nseque11-
cia : aproveitar o nosso ca.r.vão de pedl:a na stde1'Ur-
gia. Esta tem ele começar pela. utilização do carvão 
(le pedra estrangeiro, a.pezar ele todas as patriotices e 
patriotagen-s em contrario." 

No entanto, Sr. Presidente, p1·eg-n-ei eu no- deserto, no 
fim elo anuo de 192·0·, quando accentnava que seria acto de 
verdadeiro impatrioti-smo, v-otar a Camara, atrope,l.a-clamen-
te, ,sem cleti,da consulta As cn.paciclades techuicas, um pro-
jecto de lei que 'baralha:va varias problemas, mas cuja soln-
tã-o deverill ser -dada separa-damente, i. solaclamen-te. de per si. 

O S1R. PIRES DO R]O - Um projec to bem intenciona-
rlo, ma.s n.o meu -conceito, errado. 

O ,SR. AZIJD"ViIDDO LIMA - A judiciosa opinião do pro-
fessor Laboriau, dias cl_epois, vinha concordar, ponto por 
ponto, com ,o-s co,n,c-eito,s por mim palliclamente exara-elos. E 
não .apenas 1üs,so. Pro,s·eguindo · na ,sua rigoro'sisshna e judi -
ciosa critica o illustre cathedratico da Escola. Polytechniça 
oondemn•ava ta.mbem o proj ecto pela escolha d-o,s lo-caes oucle 
rleveriam ter .séde as differeutes usinas. E' assim, por 
exemplo, que o va-lle d-0 Rio Doce, um d0s preferidos pela 
commissão extra.-parlamentar e pela lei do C-Ougresso, para 
sêde <le uma elas usinas, foi considerado por S. Ex. J.)rofunda-
mente insalu·bre, o que concorda com a opinião do Si:. Gon-
zaga de -Campos, no etn-teucler de quem o mesmo valie não 
se presta, a menos cowsidera vel de,speza, á i n&talla ção" e de-
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senvolvimento de uma industria ,que demande a collaboração 
de n umerosissimo proletariado . 

.A.inda mais:. a escolha do valle do Paraopeba, outro pon-
to estalbeleéido para séde ele outra usina, é na opinião elo pro-
fessor, um local, que, embora sendo nelle facultativo o em-
prego do combustivel nacional ou estrangeiro, segundo a lei, 

·não merece o titulo •ela escolha por · po11derosas razõ_es que 
S. Ex. desenvolveu: 

"Ad-optan·do a ,solução que a t.echnica moderna 
impõe, ele 1grandes usinas ( 150.000 toneladas an-
nuaes) com minerio nacional e combustível estran-
g,ei,ro, resta 1o·ealizal-as. Vejamos e.orno se pôde racfo -
n·a,lmente chegar a resol,·er este ponto basko, -ele 
importancia vercla,deiramente vital para a industria. 

E' preciso escolher um lagar t-a-1, que satisfaça 
aos seguintes requisitos: · 

1.o, deve ser economicamente accessivel, do 
ponto de vista do transporte do minerio e dos fun-
dentes ; 

2.o, d-ev-e estar ·na,s mesmas condições em r'ela-
ção ao comJb.ustivel ; 

3.o, deve ter um escoamento facil pnra os pro-
duetos da us~nia ; 

4.o, deve comportar uma· boa install-aç:ão . do 
pessoal, principalmeúte do ponto de -vista dos recur-
sos e da salubridade. 

Ora, as noss.a:S principaes jazidas de minerio es-
tão situadas em Minas Gemes, em regiõe<J não sõmeu-
te afastadas ·elos centros consurriidol'Cs. como tamlJem 
muito difficilmente ac-cesi-veis economi-camente, quer 
para ahi se ,transportar o combustível, quer para dahi 
se levarem os productos <la fabricação. .A. succinta 
analyse feita do percurso da E strada dr l!'erro Central 
do Bra-sil, desde o Rio de Janeiro até o valle do PR-
raopeba, evidencia estas difficulclades de a.ccesso . 
Logo, não deverão ser -situa1clas as usilJas sobre o mi-
nerio. Escolher o valle do Paraopeba, fpensan-clo assim 
-desen-volver -a região ·de BeIJ.o Horizo·nte, é um erTo 
de -visã_o; é fazer intervir num problema de ordem 
geral consider,1.ções particulares. Além elo mais será 
con trapToducente. Considerações desta ordem fizeram 
com que em Mimt·s, como no Esta.do do Rio salvo 
raras e:xcepções, a · viação feri·ea, pretenclen-do' servir 
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illusorios interesses isolados, ado'I)ta-sse traçados que 
desattendem aos interesses geraes. Assim é que a 
maioria das red es ferro -viarias dahi (iEstrada 1de 
Ferro Leopoldina, Rê1c1e Sul-Mineira, Estrada de Fer-
ro O'este d-e Mina,s ), se ac ham hoje luc:tan do com as 
maiores difficulda.cles provenientes de máos traçados 
e de construcções ditas "€conomicas", que podem 
dar um custo kilometrico -baixo, mas que depois fi-
c,am eternamernte gr av,o•sas ." 

Pouco, como se vê, se aproveita do decreto do corrente 
anno, v-0tado por inspiração -do :Sr. Arthur Bernardes . -

Ainda m ais, o prazo de 30 annos pa.ra amortização .de 
80 ojo do capital, cedido pelo Governo aos concessionarios 
para a :imstallação das usinas, parece ao professor que é 
ex·ager adissimo. 

Elle ,o diz. tex;tualmente á pagina 55 do seu t rwbalho -
O nosso Problema Siderurgico: (Lê ) 

"A primeira vista, pócle is to apenas parecer um 
favor grande, mas com acurado exam e se verifica fa-
dlmente que para a iudrnstria ,sid-erurg,ica é um absuT-
do. No fim de 30· arnws a installação não valerú ma.is 
na-da. Nã-o ha exemplo de dura,r trinta ain,nos uma ins -
tallação siderurgica. Trinta annos ! lignora -se por ven-
tura o que isto r epresenta em siderur gia ? Um 
lembr ete ibastará para. exclarecel-o. Os grandes pro -
cessos modernos para a obtenção do aço, são os dos 
forn,o,s MartincSiemens e o-s do co·nversores. Poi<s bem: 
-Os processos Mm:tin-S.i emeus datam de 1SG4 (ha ape-
nas 60 mm-os). Os proce so-s dos ,co-nv·er,sores são tlois: 
o Bessemer -e o '.rhomaz : o invento do processo Bes-
semer data de 1856 e as suas primeiras avplicações 
industriaes são de 1860· (ha apenas 64 annos) ; 
-quanto ao processo Thomaz (hoje o mais importan-
te) data apemas de 18·718 (ha sómente 46 annos·!) . 
O t empo·, em -sid·erurgia, traz ,üma evo1uçã o tão rapi-
da que não .se pôde assim , como foi J'eito, contar um 
perio•do de 30 annos como razoa vel." 

O SR. P IRES DO RIO - Aliás, ha a ~sse res.peito ra-
zoaveis o.bserva.ções do eminente Sr. Presidente da Republi-
ca. Quand,o dava brilho ao -Governo de Minas, elle as fazia 
nas suas mensagens a res,pei:to do perigo de dar concessão 
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de wenção de direitos a longo ,prazo, e Jilhitou-as a vinte 
.a.nnos. 

0 'SiR. AZ']}'\T•IDDO I,]M,A - 0 mais CUri{)SO é que veio, 
depois, repu-dial-a·s, quando mandou parfl. aiqui. -nm projecto 
já redigido. 

" ... é muito provavel, conc1ue o professor, que 
,d,a1qui a 20 annos as insta:11-ações ( 80 oJo do Governo) 
tell'ham um valor muito, 1·eduúdo. 

O prazo de 30 annos paxa a a mortizaçã.o do 
empre.stimo nã·o é razoavel; em outras industrias po-
deria taLvez ser acceito; em síderurgi-a, porém, é 
exagerado, exageradíssimo." 

Desvalorizam-se as ·usinas tão 1·;ipifü1m,mte qn e, no cabo 
de 30 annos, não valerão mais -nada . 

O SR. P'IJR:IDS DO RIO - Na Americ-a do Norte mu-
dam-se as usina s de um logar pRra ontro , aifirn de não se 
.a.trapalliarem com o-s residuo.s. 

O 1S1R. AZEV,E:DO LLMA - Importante aí.nela é a alí-
nea s'.a, art. i..o; do projecto que estou analysando, cuja 
redacção, sobremodo ambígua, não §e recommenda ao jnizo 
d-o professor La!boriau. Refiro-me .a.o topico que esta:belece o 
preço de 600$, fixa,do como ma:s:imo para a tonelada. de aço. 

Não .se sa;be, diz ·elle, e dil-o muito ·bem, não se sa·be .se 
co1Tesponde a ,qual-quer producto industrial dessa liga, ao aço 
forjado, ao aço fundido, ao il.Ço lamí.nllelo, ou ao aço em lin-
gotes. A .redacção faz. crer que se ,queira attribnir preço equi-
valeu te e untf.orme ao traba1ho para prepara~.ão •de differen-
tes productos. 

To'dos estes pontos litigiosos, 'Sr. Presidente, foram lar-
gamente deha.ti,dos nos ultimos dias elo an1uo ele 1923, quan-
do a tarefa orçamentaria invadia a noite. Reclamamos insis-
tentemente elo conductor ·dos tra:balhos ·parlamentares que 
permitisse aos representantes elo povo estudassem todos os 
interesses que rolavam n·o ·bojo ela:qnelle projecto, de modo 
qi::e pudesse a Nação ser dota-da de providencia legiosla-
tiva. que a conduzisse ,á solução acertada e ra-piela. do pro- · 
b1ema, de mod·o ainda que se não visse o Thesouro Nacional 
ameaçados pelos provaveis assaltos que se dizia estavam na 
imminencia de ser consumm::1:dos, segundo a opinião dà. im-
prernsa da épo.c·a, á sombra do proj,ecto que estavamos atab·a-
lhoadamente 1'otando. 

O :S"r. Augusto -de Lima, _o Sr. Prado Lopes, Deputados 
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que havia:m 1feito paiite da Commissão extra-parlamentar, 
apa:rteav.am que era perfeitamente c1,i6,pensavel a -collaboração 
da Camara, á qual a inopia tecbnica ele -seus membros não 
poderia trazer, ainda que com o tempo, auxilio efficaz á so-
lução do assumpto. 

Assim, S,r. Presidente, pela opinião dos proprios parla-
ruentares, que haviam tomado parte na Corumissão extra-
parlamentar, e tiveram, po1•tanto, ensejo de estudar cleti!da-
men.te o -as,sump,to-, ·era proclamrr,da como -e11fermi,c1Rd;e irre1Ja-
ravel a incompetencd-a, -a h1capa-c-i-dacle, a i.ncuravel inepcia, 
ela Camara em assumptos que dizemJ com o interes-se nacional. 

Estou convencid-o, mais do que ninguem, da improficui-
d11de ele nossos esforços no sentido cl-e collaborarmos, c9m o 
Poder Executivo, na obra da re,habi-litaçã.o moral poli-tica, eco -
nomica e fina:nceira ,do pail!l. 

Bem sei que mar -que -se imp1a,ntou o Tegimen republi-
cano em nossa terra, 1-ogo t r_ouxe, ,9o·b a .i!lrnso-:rin ·Hppare-ncia 
de clemocr-acia, .fra udada e b-urlada constan•temente, um des-
potismo qnn,driennal que se r epete , que se succede, que se 
trans fere de P residente a Presidente, despojanclo cada· ve-:11 
mais as Casas Legislativas elas a ttri'b-uições puramente tbeo-
l'icas, das regalias apen-a·s litterarias, que a Constit-uiç:ão lhes 
outo-rgou. · 

Já es,t-ou mai,s -conv-enC'iclo elo qu~ uing,nem ela inno-cui-
dad-e clo.s n-os,so-s esforços e -ela inanidacle do no·ss-o trabalho. 
Não ignoro que a Camara não passa ele mera -succursal do 
Cattete, em que fingimos ele in,clepenclentee, e campamos de 
autonomos, mas -oii-cle outra -cousa não, .faz emos -senã,o ho-m.olo-
g-ar systematicamente todos os a.dos elo Governo- e todos ·os 
destemperos dos titulares do- poder. 

Porém, em se tra tando ele assumpto ele tama111ha r ele-
vancia, que comp-romettia os fóros e a ü ignicla.cle -do Con-
gresso, e com elles arrastava á ruina o fntnr o ela indl1stria 
nacional, não pocli.a concordar que o -Sr. Presi,elen te ela Re-
r,ubltca .se obsitinai~-se na t eima ,de fo.rr.a-r a Camara a t rans-
,formar em lei um decreto -que não havia si-elo ai1n,cla, so'b · a 
fórma de a:v-ulso, clistribuiiclo á leiturR e curiosic1aç1e el e 
seus membros . 

O Sena,do e a Oamara votaram o proj ecto éLa lei n. 
4.801, destacado -cl·a cauda elo orçamento da receita, sem o 
ter= H,d·o, ,sem Ih-e terem pa,ssa,do o-s -olhos por alto, .sem o 
terem dtscutido, yi'iiito que o-s prélos da Imprensa Nacionoll 
não chegaram a remettei:--lhes a teippo oe a vu1sos cl<1- ma-
teria. 
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E o :Sr. Bueno Brandão, que ent por eutão o leader elo 
Governo, ou , por outra, o executor das 01'clens officiaes, an-· 
dava a ,;oda elamente pelos corredores, á cata de Deputados , pa-
ra que ,otassem esse projec to, verdadeiramente relevamite 
para os interesses nacionaes, nas trevas, no lusco-fusco, na 

· sombra de um apagar d e lu:rns de trabalho orçamenta-rio, 
que havia ex tenuado os membros da Ca.mara e não lhes per-
mittia tomas-sem conhecimento dos assumptos mais insigni-
ficant es em favor -dos quaes lhes eram solicitados os 
votos. 

O capricho official do futmo -despota j'á estava exigiJu-
clo uma. prova de a'bdicação absolut a -da lib erda de de pensa-
meut o, em detrimento dos interesses uacion_aes. 

Assim se fez. 
Pouco depois, ao 11a:1sar 110r nossas hospitalf'i.nts ph1-

gas a fam:üge:rada missão !hritannica, afi m c,e lnvrnr n.quelle 
parecer , onde de mistura eom con selhos pa triarcliaes, ci-rcu-
lam conceitos pr-ofuudamente of,fcnsiYos á 1u ossa autonomia. 
como v aiz, e á nossa reputação, corno terra policiada, consi-
gnou no capitulo 29, s e me uão engana a m emoria, a adver-
ten-cia de que não devíamos pôr em pratica tão cedo as me-
dida-s -contidas no- cl-ecreto ·n . 4. 801 , que o Sr. MD-nt'ilgu e 
seus amigos consideravam impra ticave1. i11ex-eqnivel e no 
mesmo tempo incapaz ele corresponder ao estn do lamcntnvel 
-das finan ças bra.sileiras. Desejar promo,er a iust allac:ão ele 
uma indus tria que exig-e o empreg-o de capitaes tão vultosos 
como esses, e capitaes naciona es exclusivamente . seria . ao 
entein-der da Commissão, um sonho irrealisavel, no momen-
to critico, de descalabro financeiro, que aconselhava os ca-
p.itaes brasil eiro a retrahirem-se deante ele tão grandioso em-
prehendimento, mormente dentro dos termos do decreto que 
acabo de ana1ysar. 

Que bem acertada andava a missão bri-tannica .prova-o o 
facto de que os esforços elo P r esidente esbarraram deante do 
impos&vel. 

O :SIR. PIRJJDS DO 'RIO - Respeito muito a intenção do 
decreto e de seus col1abor adores . mas est-ou certo ele que 
ac ontecerá o que aconteceu ao pr ::>jecto sobr e usinas ele c- tri-
cas par a fabrico rte adubos chimicos. Não temos ca pa ci-cla de 
financeira para essas grandes cousas. E' infelicidade nossa, e 
por melhor vontade que haja não poclemos resolver assim as 
qnestões mais importantes. · 

O SR. AZIDV,EDO LI.MA - .A.coutece u ou estâ aconte-
cendo com esse -decreto, que nos foi arrancado ás pressas, q 
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mesmo ,que acontece com toda a excellente legisl,ação bras_i-
leira, sabiame-nt·e ci:rnstruida, mas absolutam ente imprati-
cavel . 

O :SR. PI(B:EIS DO '.RIO -- Nesse terreno finan ceiro po-
derá. V. Ex. ·ter alguma i-azão. (Ap,oiia,dos.) 

O ·s ,R. AZIDVilllDO LIMA - Imitadores, copistas, pla -
giarios contumazes elas legislações. estrangeiras, nem ao me. 
nos sabemos tra-cluzir, em mecliocre ca lão , a obra legiferari.a. , 
dos paizes cultos . 

O SR. CAMILDO P'.RAT:IDS - Apoiado. Noss:i. -clesgraça 
é traduzirmos do francez. 

O 'SR. PiiRIDS DO RIO - A nosso. constituição, que é 
excellen:/te, veiu 'm-ais ,da America do Norte clio que da 
França .. 

O 1S-R. AZEVEDO LIMA - E l)ara cletur:par o espirito 
ela legislação alienígena introduzimos desatinadamente em 
nossas leis, innovações irracion aes e impra ticaveis. 

O SR P,IiREfSi DO RliO - Procedemos com patriotis-
mo, ,boas intenções e senso commum. 

O ,SR. AZ•EiV,EIDO LIMA - Não temo:!: sido, em tod-a a. 
nossa vida ele paiz livre, clescle o primeiro Imperio, até a 
Republica degraclácla elos nossos dias, não temos sido em to-
da a nossa evolução politica serião servis imitadores ela acti-
vidacle estra.ngeira. 

O SR. CAMILDO PRATiE·S - Apoiado. 
O SR. CESAR M.AJGALHÃEIS E' isso mesmo. 
O -SR. LINDOIJPHO PESSOA - Essa imitação existe 

no dominio juriclico. 
O ,SIR. AD:OJ:.JPHO B(!fütGAM'LNI - E' o mimetismo. 
O SR. PIRES DO RIO -O -orador faz injustiça aos 

brasi-leiros . Por mim, amo o Brasil m a-is pelos brasileiros 
elo que pelas tB!'ras -elo Brasil.. 

SR .A.m<JiV,E<DO LIMA - E não nos limitamos á inglo-
, ria tareifa -ele copiar e traduzir. Na aib-dicação ele todas as 
nossas virtudes patri.cias, vamos até a reconhecer a proprfo 
incapacidade para o governo de m·ossos destinos. 

,O SR. PIRES' DO R,IO - Chamo a attençilo da V. '.Ex. 
p.ara · o discurso do 'Sr. B-ento -de Miranda na sessão -de hoje. 

O SR. .A.ZIDVEDO LIMA - Não contentes de tra-cluzir 
submissamente todas as o:bras que a'qui votamos e todo o 
ncervo da nossa legislação social e, política, ain-cla importa-
mos -elo estrangeiro, para m a.ior escaTneo e ludibrio d-e nos-
sa nacionalidade missões de todos os ·p.aizes que p,ara aqui 
veem dar conselhos acintosos ou benevolos aos nossos ;ãOVer-
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nantes, mas levando, sempre, '.])ara o estrangeiro a noticia ela 
nossa. in-capacidade admini.etrativa. 

O SR. CIDS.A:R MÀ!GALHÃ·IDS - Aci ntosos, propria-
mente, não. 

O IS1R. Af[)Ol.iPHIO B!:IDRIGA;MINI - O minimo que se 
,disse de nossos homens é que eram ven-da veis e o minimo 

· que se exigia de nõs out-ros era a reforma da Con•stituição, 
reputada indisprmsavel para que pudessem exercer sobre as 
nossas estradas de fe1To o seu "controle". 

O SR. AZ'EV1EJIDO LLM·A - Quantas missões teem per-
c-orrido o no-ss-o sõlo , a pretexto de· ne.lle lruoçarem a semen-
te de boas idéas, voltam· elo paiz, descorçoadà,s, a es-
palhar pelo estrangeiro, sofb a respons•abi liclade de seus mem-
bros, o descredito de nossa terra. · 

Chegrtmos ·até a contractar missões mili tares, missões 
nav1ws, financeiras e - cumulo elos cumnlos - missões sa-
nitaria.s. 

O SR. PIRIDS DO RIO - Trabalhos ligados á civiliza-
ção da ma.china. em que o Brasil, por não ter ferro e princi-
pa-lmente por •não ter c-omibustivel, não pôde estar á frente 
das outras nações. ]}' uma questão -da evolução da macllinn., 
da civilizaçã-o do seculo XX, e é o que precisamos conside-
1·ar, para comprehender a infelicidade elo nosso atrazo. In-
sisto em dizer: sou ma.is brasileiro pela solidariedade com 
os meus patrícios d-o que por amor ·a terras a.ridas, inunda -
elas e montanhosas. 

(Ha outros apartes) . 
O SR. AZlliYlliDO LIMA - Não tenho o fetichismo pa-

triotico de que andam incendi-clos os corações elos meus con-
frades. Ma•s, em verdade, ·sr. Presidente, não posso com-
prehender ... 

O SIR. P-I'R,lDS DO RIO - Tudo depende elo Governo ele 
Minas, que regula a exporta.ção do minerio. 

O .SR. CAMILLO PRA'I'IDS - Não sei por que essa 
pressa de faz.er ferro, manda.n-do o no-sso mine.rio para o es-
trangeiro. P-or que não espera.mos a evolrn:.ão nn.,t-ural das 
cousas ? 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Fazer, não; dar 
o nosso ferro. 

O SR. AZEVlliDO LIMA - ... u:io po,1so comprehen cler 
que nos rebaixemos até á presente s.ituaçiío ele tn-telados ela 
civilização estrangeira. Se muita respons.1 bilicla{le cabe. nest::i 
hora, pelos de8a.certos -tla nossa administração pnblica. ao ex-
Presiclen-te ,Sr. EJpitacio Pessõa., não menor responsabilidade já 
põd-e -ser at-t,ri'buid-a on imputada. ao Sr. Artbur Rel"nnrdes, 
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que no propr1o assurn;pto de 1!ideru,rgia tambem incidiu em 
erro grave, como àcabei ele exhuberantemente revelar ... 

O SIR. V,IANNA DO •C&STIDLLO - Mas que não pro-
duziu effeitos damnosos. 

1D SiR. PIREIS DO RIO - Constdero uma questão dou-
trinaria. . 

O SR. AZEVEDO LIMA - ·· .. e que, ,em materia. poli-
tica, e.stá conduzindo o paiz ao aibysmo da clesa1ggregação e 
da anarchia, proci;:rando disfarçar, dLssimular, occultar os 
seus erros e peccados com o desfechar sobre o Sr. Epitacio 
Pessôa todas as culpas do nosso desgovern-o actual, todas as 
infelicidades de que ·se queixa o paiz. 

•O SR. JOAQUIM SALLES Nesse ponto, não 
apoiado. Se o :Sr. Arthur Bernia,rdes quizesse explorar os, i-ni-
migos do Sr. Epita.cio Pessôa, seria, talvez, o mais ·jpopulaa: 
dos brasileiros. (Muito b~) Não o faz por um dever de 
coriscienci-a. 

O SR. A7JIDVEI>.O LIMA - Devia fazel-o; esse seria o 
seu dev-er de patriota. 

O SR ADOLPHO BERGA:MINI - Se a;;;sim é, está so-
lidario com esses erros, e pôde ser um g.rande amigo do Sr. 
Epitacio, mas não é patriota. 

O SR. AZIDVEDO LIMA - Para mim, mais responsavel 
aind,a do que o Sr. Epitacio é o Sr. Bernardes, porque, sobre 
encampar os erros do extincto Governo, outra cousa não tem 
feito senão multiplical-os, a ccrescel-os, aggraval-os, e :infeli-
citar -o paiz com toda .sorte de peccaclos impercloaveis de or-
dem po1:itica, aclmin:istraüva e economica. (Não apoiados). 

O SR. NICANOR N.A!SCIMENT.O E' victima dos 
odios contra o Sr. Epitacio, odios jt11stos que a Nação toda 
mantém cada vez mais vivos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E que elle acirrou co-
Lla vez mais. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Quando men·o-s , Sr. Presi-
dente, a inclifferença, o desleixo, a irritabilidade e o :pouco 
caso com que o Sr. Bernardes preside os destinos do paiz já 
o teem condhziclo a forçar o Congresso a auxilial-o a conver-
ter em leis projectos :innocuo-s , projecto.s- sem ,alor pratico 0 se-
não medidas inconstitucionaes, retroactivas, müleficas, cou-
trapr,oducentes e ,damnosas. 

-P,aro critica da lei sobre siderurgia estribei-me nos con-
ceitos ele illustre professor brasileiro que, por ter cliscorclad-o 
tla opinião official, está -agoi·a s offrendo n o in terior dos er-
ga,stulos o C!l-Stigo q.ue lhe ipflig,e o Presiqente da Republic?J,. 
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. O SR. NIOANOR NASCIMENTO - Nilo apoiado. Est.á 
soffrendo essas penas porque em ,sua casa forum encontra-das 
bombas de dynamite para destruir a ordem publica. (Apar-
tes.) . 

O SR. AZEVEDO LIMA Fundei-me, egualmente, 
na opinião ela missão britanni-ca, que, para opprobrio do Bra-
sil, o Presidente convidou ·a que viesse devassar os nossos 
segredos -administrati,os e dar, do alto de sua importaincia, 
conselhos que nos humilham e nos envergonham. 

Não padece mai s duvid,a que ,a razão está commigo. E 
tenho dito. 

XXVIII 

Promoção dos Sargentos 
(S,E'S!S.Ã:0 DE· 24 DIE DTIJZiE'M-BRO) 

O Sr. Azeivedo Lima - Ia eu hontem, á tarde, expon-
dÓ pormenorizadamente o meu ponto de vista a r espeito do 
projecto 118 B, em phas·e ele discussão final, quando soou 
a hora em que a V. Ex. ca,bia, Sr. Presi-demte, ele cond'ormi-
dacle com disposições r egimentaes, annunciar-me o encerra-
mento ela_ sessão. 

Interrompido por esse mo'tivo o meu discurso, sobre-
modo longo, em que discorri sobre varies e interessantes as-
sumptos eminentemente politicos, deixei de concluil-o, como 
me cumpria, com a justifica.ção do meu voto favoravel ao 
mesmo projecto, que fez jús a parecer unanime ela Commis-
sã·o ele Marinha e Guerra, sendo 1·elator o ·Sr. Deputado Al-
fredo Ruy. 

Nada, com effeito, é mais justo e razoave'l do q_ue faz.er 
que os medicos militares gua rdem, no a-lmanak respectivo, a 
classificação obtida no concur so a que se sulbmetteram para 
con,qui-sta dos cargos profissionaes. Parece-me até fóra do 
senso commum que se não houvesse O'bserva,do essa classi-
fic a.ção, pois melhor -demonstraç:ão não ha, certamente, de 
capacidade profissional, elo f]ne a qne ,,e exllille em concnrso 
de provas . 

Se até o presente rnomento o criterio acloptado no 
Exercito vem deS'toanclo do que o projecto estabelece, força é 
convir ,q_ue grave anomalia se está verifican,do no acto de 
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cl.a.ssificação dos m edicos, quiçá dos pharmaceuticos, talvez 
ainda dos .dentistas. 

Não tenho, em verdade, que oppôr nenhuma o'bjecção ao 
justo principio consigni,ado no projecto. 

Antes, pelo contrario, surprehende-me devéras a anor-
mali-dade imperdoavel que vem de revelar o elucidativo pa-
recer a que appoz sua assignatura o Sr. Alfredo Ruy, pessoa 
a quem tive a ventura d·e referir-me em termos de indissi-
mulavel sympathia, não por sua,s virtudes pessoaes, que não 
tenho a fort una de conhecer, nem pelas de homem publico, 
que conheço ainda m enos - pois, tamanha é a inalteravel mo-
destia de ·S. Ex. que as guarda a bom r ecato, longe -do bu-
liçoso viver em que entre si contendem os pers·onagens 
mais ou menos notav·eis da política.gero indígena, ma,s pela 
formidavel here-ditariedadé de um nome que revoca ft memo-
ria dos brasileiros as mais gloriosas façanhas da propagan-
da aibolicionista e da vida r epublic;rna. 

Concordo com o projecto, Sr. Presidente. 
I'a.rece-me ocioso repr oduzir hoj e as razõe,s soibr e que 

hontem me alonguei no discurso, cujo npanhamcnto tachy-
graphico antecipadamente declin ei. 

·Cumpre-me apenas accrescen ta r ·que n obra que vae ser 
realiz a.da pela Gamara . a poiando com sen Yoto o parecer re-
ferente ao projecto 118 B, ainda não passa rle nma medi-
11a de reparação imperfeita e equidade incompleta. . 

Se se n,os offorece o ensejo de di stribuirmos justiça ús 
victimas dos erros, elas omissões, ou dos lapsos da. adminis-
tração publicn, poPqne não · complet:nemos o nosso dever 
incluindo, verbi gratia, definitivamente, no quadro dos offi-
ciaes effectivoa do Exerc.ito I , os sargentos gr rulua<los no 
posto superior por forc;a d e disposição arbi traria ou ele r e-
solução· illegal do governo dil Repnhlica? ! 

Serú um absur do legi slativo? ?lfas , absmclo maior foi o 
qne o E xecutivo prnticou , inundando o Exerc'ito com umn 
011:s:m-raclil de cerca de quinh entos subalternos commissiona-
clos em tenentes, sem enltnra militar digna <le i:,eme'lhnnte 
premio . nem ser viços de tal ordem que os recommendassem 
fl promoção ao a11bitrio do ministro. 

Será um erro technico irreparavel "! 
Sel-o-h~, mas quem i-nauguron o a-bnso , ele que se não 

t·em exemplo em nenhum exercito moderno, foi o proprio 
c,;overno, afim ele requestar, com prejuízo ela ·boa ordem mi-
litnr, as sympfithias dos inferiores. 

~ i.nda ~uinr,e dias não :\la,:iam passa do ªJ?ÓS a explosão, 
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elo m'o·vimento subversi<vo-em S. Paulo ·e já os amigos do go-
verno, na anda insopitavel ele pôrem fim. á rebellião pau. 
lista, deliberaram promover a catechese dos so'ldados , que se 
diziam da legalidade, mas acerca de cuj-a. firmeza de prin-
cipias e soli-dariedade com a causa do governo havia duvi-
das procedentes; e, então, que acudiu á cabeça das autori. 
dades que auxiliam o governo e á dos deputadús que com 
este collaboram -para a manutenção do statu quo? 

,Nad'a mais, nada .menos do que conquista,r .a comsden-
<:ia dos militares do Brasil com o suborno dos sar:gentos, me-
di!tnte promessa de promoção rapida e accesso immediato á 
,-ategor.ia de officia·es. Dahi o ter .surgido, num bello dia, o 
fa.scina·dor projecto de lei da lav1·a de um deputado pelo Dis-
tricto, COJ]lferindo as regalias e vant_agens de mi'litares titu-
lados aos sargentos do Elxecito Nacional ! 

Passou, Sr. Presidente, pelas fileiras, uma surp-reza ver. 
cteiramente ridente para centenares de sargentos. 

Pudera não! Nem provas de haJbiUtação profissional se-
riam exigi-das dos velh os e desanimados tarimbeiros. 

-Os ,que se achav-am dispostos a adheTir á causa. retVo-
lucionaria suspenderam seus propositos, á espera de que s'e 
executassem a-s. fagueiras promessas officiaes; os que jii 
então sinceramente milita.varo ao. lado -ela causa elo governo, 

_ com 'mais desvelo, mais dedicação e mais ardor, empenha-
ram-se na defesa do que ,se convencionou chamar legalidade. 

Passam os tempos. Atravessa. o projecto, na Gamara, 
todos os seus tramites regimentaes. E' afinal remettido, com 
mais ou menos urgencia, â apreciação do Senado. 

Ahi, sob .o pretexto· de que lhe havia ;;ido apresentado, 
na ca.sa onde teve origem) um dispositivo . sob a forma de 
emenda que autorizava a reversão á activiclade do Marecha'l 
reformado Ca:rneiro da Fontoura, em posto inexiste.rnte no 
Exercito, reteve.se o projecto indefinidamente, impediu-se. 
lhe a marcha:, contravindo-'s,e ás aspirações- dos sargeilltos, 
que tres ou quatro mezes antes haviam sido illaqueados pe-
las promessas offi.ciaes. 

Resultado: o;;; sargentos com que o governo contava, re. 
sa·biados, pa.ssaram a desconfiar da sinceridade das autori-
dades publicas e com justo motivo averbaram de suspeito o 
gover.n,o -que não he,sitava em aconselhar aos seus amigos elo 
Co-ngresso lhes contrariassem as aspirações, os illudi.s. 
sem ern -sua boa fé, lhes trahissem os sentimentos pa-
trtot[\s, acen:indo-l1hes Ç-On:J. um "projecto,engõdo, · t11{,-
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projecto illusorio, tendente a animar-lhes os sentimentos go-
vernamentaes. · 

,Em co.n•sequencia, perdeu o governo a dedicação since-
ra e expontanea dos sargentos leaes á chamada legalidade e 
.deixou <le possuir, de mo·do definitiv.o e resoluto, a adhesão 
dos militares subalternos, cujas sympathias penrliam para a 
causa revolucionaria ! 

.Uma verdadeira derrocada nas ·hostes governamentues r 
1Viu-se o governo ameaçado pelos sa:rgentos de uma no-

va e seria srublevação arma-da, contra a qual vi,ve, ao que 
parece, a fantasiar resistencia q1:e não possue e capacida-
de que lhe f.allece. Para a.bafar os pruridos subversivos dos 
sargentos trahidos em sua ingenuidade, resolveu então com-
metter um .acto -de to,do o ponto :i!llegal e _reprovavel, qual 
fosse commissionar a todos l'!lles, de cam'bnlhada, em vi,r -
tude de dec"r·etos executivos . 

. Bom é assig-na]ar que, anteriorm ente aos decretos elo 
Ministro -da Guerra, já por anomalia. inexplicavel e sem 
símile no nosso regímen republicano, o Sr. General Menna 
Barreto, a o chegar ao Estaido do Amazonas, apenas desem-
barcu.do na cidade de Manaus, commissionou quarenta e 
tantos ·sargentos das forças .sob seu commaudo no posto de 
segundos tenentes. 

l n'ddentemente e ele passagem, consigno a informação 
d~ que cinco ou seis desses .sargentos levam ,o appelli-do fa -
mi,liar de Menna Barreto, o que nos indnz a crêr que sejam 
parentes de S. Ex. 

J1i. que tangi este posto accrescento ainda que, segundo 
me informaram, um dos sargentos Menna Barreto, constan-
tes da lista dos commissionados, incorporado a uma uni-
d·ade, q1ie havia d'aqui pa1'.tido para suffocar' a insurreição 
de Manáus, fosse por acto de indisciplina, fos-se '.];)Or inad-
vertencia ou irreflexão venial, -deixou de seguir com sua 
força. 

Havendo dado aceordo da falta, embarcou, -dias a.pós , 
em um dos primeiroll .navios ,que zarparam para os portos 
do norte, ·e, ao chegar a P ernambuco, desembarcou detido 
pela·s autoridades militares ele Recife, preso á requisiçãb do 
commandante ,ela r egião, para que foisse submettitlo a i-nque-
rito militar e, talvez, a consequente processo em conselho 
ele guerra. 

Dess'arte, realizou-se o phenomeno exdruxulo de haver 
sido commissiona,do um sargento em posto superior, sem que 
chegasse, como os demais, a prestar serviços ele campanha, 
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por não estar no campo das operações mili l;m:e1<, e - o qne 
mais é - por ter in corri,clo em falta cli scipJ-íuar, em l"ir1"11-
cle c1a qual foi cteti-a0 e entregue á jus tiça ele sua classe. 

Qnando r ecomeçar n nossa viela normal, em 1;egime11 
de publicidade e de ampla discussão .dos factos publicos, não 
n,os faltará occasião de virmos a c:onhecer numerosas on-
tras occorrencias -ele -natureza identi ca á elo commissiona-
mento desse sargento e el e outros muitos -r1nP , contrrr ex-
pressa disposição dois regulamentos militares, r,asSill'fl!m ít 
categoria ele oHiciaes graças ao simples :ubitrio ele um ge-
neral deprovido de competencia legal para fazel -o. 

Irregularida·àes de egual jaez, bem corno oi1tras ele 
m:üor tomo e gra,idade. cuja divulgação se torna agora im-
possível, por força do sitio t:revoso em que jazemos. confir-
marão, opportunamente, os conceitos com que sou levado a 
ce:1,surar a cada passo a prepotencia a-tra·biliari.a elo go,eruo. 

O futuro fará entretanto, justiça á indepenclencia com 
que flagello os d~spauterios ela administração ·c10 Sr. B er-
nardes ! 

LTIX 

Evasão do Sr. Macedo Soares 
(SESSÃO DE 25 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Azevedo Lima - Ainda hontem, Sr. Presidente, 
como V. Ex. sabe, fiz demorwdamente uso ela palavra para 
discutir o proj,ecto, cuja materia, de tanto interesse e relevan-
cia, me fez com que a!ongasse sobremodo as rn·opor~ões rl n 
mtnh-a -0r.ação; e -agora, ele volta ú tl'ibuna para conclui<r as 
con~idera ções qne inici ei, sinto-me no ilever de, previamente, 
advertir a Gamara qu.e me não proponho crear embaraços 
aos propo·sitos <.la maioria governamental, a arder em ::;ofre-
go desejo de a tod-o transe· ,offerecer ao Sr. Presidente ela 
Republica, a titulo de da-cliva de boas festas, o parecer em 
virtude do qual serei entregue á justiça serena, superior e 
imparcial ele minha terra. 

Livre.me Deus, Sr. Presidente., {le intentar sequer por 
mim ·ou com o auxili·o elos meus clesvelallos nmigos, a quem 
desde já ponho de manifesto toda a minha gratidão pelo 
atfecto com que desposaram a minha causa, porfiando n o 
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sentid·o de retardar :t martlrn. do :p,,recer eom 'llH:' vae n Cn -
mara dar provas, nilo de ,mbserve·ncia ou sabujice, - tan-
to não ousarei dizei· - mas de i:mtranhada solidarieda-
de e dedicação ao Po,dei' Executivo .. Vou mais longe, ISr . Pre-
sidente; agr adeço mesmo ·esúa Oas,a o ensejo felicissimo que 
me proporciona para que tenha eu ingr esso definitivo n·a ga-
leria dos homens celt' 11reH do Brasil .. :.üa·c:ho sósi nho e esco-
teiro pari~ u celebritlatle, escolhido nrn;f'o de ca so r,e11saclo,. 
dentre outros politicos, segundo. tendenciosas informações do 
o,rgão da Promotoria Publica ·envolvidos .tambem no clesa.stJ.·a-
do movimeuto sedicioso de 22 üe . outubro, e ciue s0 foi 
desas trado ,porque fl'agol'Dsamente ·abortou. Ninguem mais 
mais lo,grará, ,como .et1, e1Jtnw nn immortalidarle. guin·do pP-
J:l· mão clocil e complacente da Camnr.1.. E' assim que o Se-
narlor ~:íoni,: Sodré, vulto proemifü\n te clP. p·oli ~icn. b,9 hiana, 
iidvers:irio impertinente elo governo. op11osicioni stti tm{l.ici o-
nal, cuj o nome fi.gurn em rlepoim e!1 ros <l o iHflnPrito 11olicinl 
eomo tendo conferencia·do nada menos de qnntr o .ve,:es com 
o Commandante Protogf'n-es, - e en niio féO·ni'eren'ciei .;enão 
duas - nem sequer teve as honras ele pedido ao Senado, pa, 
ra a sua prisão ;prevent iva e consequente ins tauração <le ·pro-
cesso. O Deputado .A.rthur Caetano, outro indiciado no in-
querito, nosso honra,do e étestemeroso ,coUega, 1·epr,es·en tan. 
te elo Rio G.rande do Sul, este, sim, teve a fortuna ele ser 
obj ecto de pedido pana immecliata pri-são e imputação d-e 
culpa, por parte d!as autoridades judiciarias. 
· A Oamarn não reputou, porém, o eminente co nfrade cli-
gno da füst incção qne me vne conferir. De modo que, por 
isso. Sr. Presidente, repito.o coill ufania, irei só. desacom-
panha,clo,. e escoteiro, para a galeria dos homens celebres. 
Tanto melhor para mim. Serei o caso sem precedentes, sob 
a actual fórma de governo, elo unico man-datari,o do povo que 
inaugurará com a s ua pessoa o marty.·ologio ,po.li'tic:o da Re-
publica. 

Dou graças a Deus por me11ecer tamanha honra e· peço . 
aos m eus amigos. sem intuito d,e injunção, mas ,appellanclo 
apenas para a gen erosida de de que tantas prova,s teem re-
vela do até agora que se não .esfalfem nessa lucta brilhan-
te, mas inglorin.,' encantt1'dora e e.:111th-aute~ nms sem re-sul-
tauo pr,oficuo, porque o leader ua vontade presidencial j[L 
contra mim l•avrou sua s·entença inexoravel. 

Terei ele ,ser levado á barra do tribr.nal, afim de respon-
der pela conjura que facassou a 22 de outubro passado; 
mas api'oveito a oppo.rtunidacle de me achar na tribuna da Ca-
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ma-ra, jâ que pela ultima vez esto-u alludindo. ainda que ao 
de leve, .a este meu caso. para, agradecendo ao povo brasileir-o , 
as innumeras e seductoras provas de solida:riedade e apireço ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' o mel•hor julga-
ment-o que V. Ex. pôde ter. 

O SR. ALBERIOO DE MORAES - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA - ... que me teem sido trazidas 

pela corresponden-cia generosa que c-om migo entretém, dizer-
lhe que não &esertarei o posto que o -eleitorado brilhaaite e 
brioso de minha terra me confiou para defender os interesses 
da nossa democracia, conculcados e espezinhudos pelo de-
tentor -do Cattete, qne prescreve á Camara obediente sa-
crifique um dos · seus m embros á voracidade do i\!IoLoch. 

Eu poderia trazer á collecção, neste momento, o exem-
plo que foi objecto el e apreciações humorística,~ -de .illnstre 
publidsta sul-americano, iao estuda-r o c;aso -de certo rajah das 
Indias Orientaes, que exigia -elos seus pseudo-legisla-dores, 
para prova de incondicional solidar.iedacle, .sacrfficassem, pe-
riodicamen te, no altar da pafria, um -dos seus compnheiros 
á sanha. da tyrannia insaciavel. 

Applicando o simile a esta Camara, declaro á Nação: 
sigo com muita va,lllgloria para a immolação a que me pre-
cl-estinam. 

Observe, porém, a população brasileira, que me presta 
attenção e me distingue com ,seus applausos. que, se fui es-
colhido para o papel de martyr republicano, não o fui senã-o 
porque milito na.s minguadas fiÍeiras do opposicionism-o. 

Reitero, todavia, aos meus correligional'i-os, meus ir-
mãos em crenças e em opinião politica, aos que constituem 
o nucleo central da nacionalidade, a espinha de aço de que 
fallava ainda ha ,dias o brioso representante do Estado do 
Rio Grande do Sul, Sr. Plinio Casado, reitero a esses, cuja 
fé na gra.ndeza da patria não -esmoreceu, que, fiado na im-
parcialidade e justiça da magistratura bra·sHeira, pretendo, 
em maio proximo, voltar á -Camara, mercê de Deus, para da 
sua tribuna, verga,star, sem piedade e c,ommiseração, o go-
verno que obtém de seus corre!igionarios· incondicionaes os 
acto-s mais vexatorios conitra os fôros e tra·dições -da Repu -
blica. · 

Não desertarei o meu posto, Sr. Presidente! J•ámais me 
comprometterão com a independencia e a alta,n:e.ria da jus-
tiça brasileira, as ameaças e impulsos -voluntariosos de 
qu-a1quer detentor ephemero elo poder. Não me entibiarão o 
animo, nem me a:fastarão ela t rilha qu-e m e propuz · p-ercor-
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rer ,em bsm da Republica, para honra e felicidade dos bra-
sileiros, os esgares das , autoridades, meio grotescas, meio 
tragieas, que transitarem pelos cargos da alta magistratura. 

Se ven,ho agora á tribuna, ainda O· faço mais' 
pa,ra anmmciar aos meus patricios, anciosos pela hora 
da redem:pção, que dentre todas as victimas deste Go-
ve1•no de tropelias e destemperos, uma, pelo meno,s, já se en-
contra ao abrigo das violencias, a·sylada .que se a-eh.a., em boa 
hora, m·a embaixada -de uma Republica sul-americana .. 

Coín prazer, com s·a1tisfação, em transportes d·e verda-
deiro jubilo, communico aos brasileiros que anhela.m como 
eu pela liberdade n•acional, que o nos·so amt,igo COillfrade e. in-
defesso luctador, que r,epresentou com indelevel brilho o EJ,'l'-
tado -do Rio nesta Gamara, -0 bravo pulblicista Sr. José Eduar-
do de Macedo Soares, cons.eguiu il'lwquear a vigilanci.a de 
seus cerberos e, tran·s1Jondo a bahia, confiou0 se ao asylo ge-
neros-o ela Em1baixada .Argentina. 

V.ou ler, Sr. Presidente, para que :t'iq,ue as-signalado nos 
Annaes -do 'Congresso, o teor da carta em que elle me com-
munica. o -auspícios-o fa-cto. A nação, com-0 eu, terá pelo me-
nos, neste fim de amillo, enü·isteci-do e lugubre, o conforto 
de verificar que o illustre interprete de seus idea·es, já agora 
sob a protecção da bandeira argentina, poderá, senão em 
t·erra brasHeira, a·O· menos no· est rangeiro, livremente, pügm1.r 
pelos interesses e conveniencias nacionaes. 

Está assim concebida a carta: 

"Rio ·ele J -àneiro, 22 de dezellllbro de 1924. 
/ 

Prezado amigo 'Dr-. Azevedo Lima. 

",Cansado de esperar um de-senlace da situação 
poàitica em que nos encontramos, na segund,a-feira 
passa,da emba1'quei na ilha Raza, em canôa particu-
lar e regressei definitivamente ao Rio- de Jan,eiro. 

Ainda ,que confie cegamente na ineifficaci,a da 
policia, verifico entretanto a efficiencia da politica 
que o honrado .Sr. Presidente d·a Republica nos an-
·numciava na sua celebre carta - e por esse motivo, 
não querendo ser -0bj ecbo ele pe!queno, mas vantajo-
so negocio para alguns d·es-ses ama,dores de espiona-
1gem e denunci,a, que a munificencia d-0 Governo tem 
multiplica.do na cid,ade, prefiro resguardar-me, entre 
gando-me · á ge_nerosa protecção de mpa embaixaélq. 
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americana, a ~er vendi-do por um sustentaculo ela le-
galidade no merca<l•o de consci-encias em que vivemos . 

Antes de pedir o asylo a ,que alindo, occo1Teu-me 
escrev,er-lhe para ,que da tribuna da Gamara. socegue 
a po:lida, que, constatando o meu cl-esappar ecimento 
da ilha _Raza, vacilla em estabelecer se degringolei 
daquelles penhwscos e me ,afoguei, ou -se, pelo con-
trario, viajei são e salvo para a cida1cle. Foi esta ul -
tima a hypothese que se verificou. 

Quanto ao.s meus compa,nheiros de degredo. infe-
lizmente, não lhes pud•e offerecer logar,es, de que não 
dispunha, na pequena eIIllbarcação que me conduúu. 
Não tiveram, evidentemente, opportuniclad'e de valer-
me por occa·sião ·elo meu embarqu:e, m~ts, _quando de 
lá parti, entre nõs estava 'bem a,ssente que todos a.c-
ceitariam com ge:merosa resignação as consequencias 
do esforço dte qualJquer para se libertar., Devo accen-
tuar isso, tanito pa.ra gabar o espírito de solidarieda-
de e a decisão de resi,stencía dos prisioneiros ela ilha 
[Ra,sa, como para mostrar que eu não os expuz ás ine-
vita veis represa-lias do •Sr. Presidente da Republica, 
sem ser por elles ta.eticamente ·autorizado. 

Do patrício amigo e grnto aclmfraclor, J. E. de 
Macedo Soàres." 

Para concluir, resta.me -ainda · o dever ele, inter-
pretando o pensamento dos verdadeiros patliotas, con-
·Signar, no meu discurso, desta tribuna, votos de profun-
da gratidão e reconhecimento !}elo gesto altivo e cava-
lheiresco com que, em 'llOme de sua patria generosa, o Sr, 
i\iora y Araujo, Embah::ador da Argentina, acoclheu, dentro 
da séde de sua hospi taleira Embaixada, o nosso ardoroso pa. 
tricio e genuíno representante dos sentimentos nacionaes. 
Neste momento de angustias, é-me grato, a mim, que tenho 
a certeza absoluta -de que represento e ,expdmo os sentimen-
tos legítimos do povo brasileiro, levar, em seu nome, á N'a-
,;:ão amiga e visinha, os protestos do 'profundo reconheci-
mento que passa a tributaT-lhe pela hospitalidade com ' que 
está distinguindo o ex-Deputado brasileiro. 
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XXX 

Prorogação dos orçamentos 
(SESSAO NOCTURNA DE 30 DE DEZElVIBRO) 

O Sr. Azevedo Lima' - Vamos neste mome-utó, ;,e me 
não engano, discutir em denadeiro turno o penultimo orça-
mento da despeza que a alta casa do Congl'esso nos devolve 
- o da Viação. 

· Dentro de doze hora·s estarão encerrados os trabalhos 
parlamentares. . 

.s,egundo informações a .que me é lÍcito dar -todo o e-redi-
to, não chegará provavelmente a Carnara, a:Uenta: a irreme-
dia vel carencia de tempo, a tomar conhecimento definitivo 
do orçamento ,da Receita, a mais importante das le-is annuas. 

A obra de obstrucção, ut-il, ,effic,az e patrfoti·ca, que um 
punhado de SenhoTes ·es-tá o.ppondo ás éllisposições escor-
chantes da projectada Receita, vae afinal, segundo tudo nos 
induz a crer, impedir que a Gamara conduza á sancção pre-
siden-cial -essa proposição orçamentada, &em a qua'l , ao que 
me parece, os -orçamentos da d espeza perdem todo o vinculo 
·de harmonia e connexão. 

Y.er.dad·e é -que a Oama-ra, a exemplo elo prornio Sena-
do, prevendo a tempo a hypothese, que em breve se verifi-
cará, de lhe não ser remettido o referido orçamento, provi-
d!encfou j-á no senti.do de -que -não fique desa,rmado o Poder 
Executivo dos recursos necessarios á arrecadação d-os im-
postos P tributações com que terá de fazer face ás clespezas 
votadas pelo Legislativo. 

A voz autorizada do Senador Muniz S-odré formulou em 
tempo habil uma questão de ordem á Mesa elo Senado afim 
de apurar se seria licito á maioria daquella Casa do Congres-
so subtrahir aos tramites regulares da discussão qualquer 
proposição que fizesse revigorar para o anuo subsequente o 
orçamento do expirante. Foi por então que o nobre Senador 
pela Bahia deixou bem claro que equivaleria a burlar a fisca-
lização· -cooperadora dos legisladores d.a alta Gamara per-
mittir que o projecto o-rçamentario viesse, sob a forma de 
-emenda, apresenta,da pelo digno ['epr,esentaute ele Mi-nas Sr. 
Bu-eno Brandão, .restringir a ,amplitu-cle d-as ,disposições H1be-
raes do Regimento _do Senado, cifrando em uma apenas as 
,cl:uas discussões a que d·ev·era, nor-mnlmente, submettei·-se Q 
mesma pro-posiçã·o. 

\ 

/ 
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Redarguiu.llhe o egregio presidente daqueÚe ramo do 
Legislativo, para concluir homologando os termos da emenda 
impugnada pelo senado·r bahino, a ,qual, uma vez ahi appro-
vada, chegou á Oamam, e desta recebeu o ultimo e decisivo 
voto de. apoio, .para que fosse a prorogativa dos orçamentos 
transmittida á sancção do Sr. Presidente da Republica. 

Foi, porém, profundamente transgredida pela resolução 
legislativa, uma disposição de ordem constitucional a que 
desde logo alludo, antes que chegue a termos de deliber·ar 
de modo definitivo o Chefe da Nação. 

Para essa disposição, pai-a o texto inequívoco e inso. 
phismav,el do pa,cto fundam entai chamo outro.sim a atten-
ção d'a Gamara, porque já se me afigura qu.e a iniciativa do 
Senado vae degenerar em tentativa absolutamente impro-
ficua. 

O que se presume deva ser o orçamento da Receita não 
passará em realida:dB de me.füda leg:is[ativa nuHa e insubs-
tente. 

E' assim, Sr. Presiden te, qué -0 artigo 36 da Oonsti: 
tuição da Republica resa 'o seguinte: 

"Salvas as excepções d'O artigo 29, toàos os 
projeGtos podem ter origem indistinctamente na Ga-
mara ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer de 
seus membros." . 

Vejamos quaes -são as excepções consignadas no art. 29, 
da Constituição, para que fique clara, crystal!ina e inelu-
ctavel a prova de que não tem lugar, em faJce ela Oonsttl.tui-
ção, a medida orçamentaria com ,que se quiz aparar o golpe 
obstrucdonista do Senado, a cuja valorosa e · clarividente 
minoria se deve ,a paralysação da proposta ,official : 

"Compete á Oam:;1.ra a iniciativa do adiamen to ela 
sessão legislativa e de todas as leis de impostos, dai; 
leis de fixação das forças de terra e mar, da dis-cus-
são dos projectos offereciclos pelo Poder Executivo e 
a declaração da procedencra ou improcedencia da ac-
cusação contra o Presidente ela Republica ... etc." 

Oncle é que teve origem, Srs., -0 que se vae improprw-
ment~, ,convea:t·er em foi tle receita, o que ·receberâ o nome de 
lei de prorogação da receita, o que se destina a ser, como 
aqui se diz, a prorogativ~ orqamentaria? f oi, evic1entemeµ, 
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te, concebida no -Senado, na Commissão de F'inanças da outra 
Casa do Congresso, ahi obteve redacção e geuese, sendo em 
segtüda apresentada a um projecto de credito insignifi.caute, 
,a emen,da determinativa cla _prorogação ela lei de receita ,i-
,gente. Ora, se a iniciativ·a partiu do •S·enado, a"rolntamente ir-
refutav-el e manifesta e fla,grante ,e tlnilludivel •é a violação do 
art. 29 da Constituição. · 

O paiz, a menos qne os nobres Senadores se resolv·am 
a desistir da tarefa obstruccionü,tá, nu.o terá, pois, no anuo 
de 1925, lei orçamentaria constitucional, ainda que se quei-
rn acreditar que os contribuintes brasileiros, por mais do-
cels e complacentes que sejam, se disponham a pagar tribu. 
tos e vexatorias taxações por força de medida legislativa 
que transgride, de modo tão eviden'te . o texto do ·art. 29 
citado. 

Vem isso provar mais uma vez, Sr. Presidente, a im-
perfeição irreparavel ela -Oibra que estamos realizando, na 
atordoante balburdia e no encarniçamento ele ultima hora, em 
que o que se quer é simular que se respeitam os princípios 
clemocraticos ela Republica, sotopon-do-se a SO'berania do Con-
gresso aos ,eaprictios do Executivo, sob ,color d-e que os po'de-
res constitu!cionaes não collidem, antes, ao revez, collabo-
r:im para a grandeza e ·para a felicidade <la patria commum. 

Não fazemos, todavia, mais , Sr. Presidente, do que at-
tender ás meras e superfici:aes apparencias do regímen, nun-
ca .á lettra e menos ainda ao espirito elo l)roprio texto cons-
t itucional. 

O vicio insanavel, ele que está eivado o trabalho do Po-
der Legislativo, não a.utorima, ele modo nenhi.1-m, em •h-ypothese 
alguma, . que o Poder Executivo se resolva a exercer a co-
brança elos il;npostos e. arrecadar a r eceita ela Repüblica, me-
diante as disposições ele uma lei proro-gada, contra os ter·mos 
expressos do pac to fundamental. 

A incµria, o indesculpavel desleL'\'.O, o inexplicavel pou-
co ,caso, com que nos ,led'i·eamos aos interesses ,reaes e effecti-
vos <lo paiz, levaram-nos até ao penultimo dia dos traba]ho.s 
legiferarios, sem que cumpríssemos com -0 llever primorclial e 
inrtransferivel do ·Poder Legislativo, quaJ seja offerecer o·r -
çamentos escorreitos e rigorosamente exactos aos encal'l'e-
gados de gerir os n·egocios publilcos. 

Quando damos tento -da nossa incliffeTença pelos nego-
cios ela Repub11ca, o que s6 tar,de occorre, se occone, quando 
nos ,deixamos surprehender 1pelas can.seqnencias perniciosas 
e ·nefastas de nosso proprio desleixo, tentamos reparar com 
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,rnlliativos inconstitudonaes os erros éle nossa desidia, o'S 
pecc-ados de 'nossa impatri'otic<a incurin . 

Que rnpresenta afinal todo esse vão esforço desenvol-
vido ao apagar das luzes, senão a mera simulação ele que nos 
empenhamos pelo hem publko, sfü1ão a ,hypoC'r<isia-permitta-
se- me o termo - senão o disfarce com que illudimos o paiz, 
victima padente ,da nossa incuravel in-eflexão '/ 

!Melhor será francamente que nada façamos , que, nessa 
,m,esma mat-eria orçamentaria, cruzemos os braços e neguemos 
os orçamentos ao Sr. Presidente ela Republica. Antes a in-er-
d .a e a impassibriliclade, .a que já se acostumou o pai'z, elo que 
ex.hibir attestado á Nação da mais ,crassa ignoranc-ia em m a-
teria ,d.e direito constitucional. P.1,efiram os a tacha -de indolen-
tes á increpação que. mutto mais <le13onha contra os ·C'redrÚos e 
o saber dos membros do Congresso Naciona l. 

Não tenhamos a illusão ele que esteja votado o orça-
ment o da ,rec;eiba. S·e o Senado, colhido ele surpresa, pe-la 
emenda de prorogação, apresentada a projec to ele lei ele cre-
füto, se .éLeixou ·er1gana•r '.fa.cilménte pela ha biJ.i'Cla,de cl'a 
Commissão ele ,Finanças dessa_ Casa, se a Gamara, tambem, 
-em boa fé, acredito, mas inscientemente, se i!ludiu, votando 
sem discussão e sem discrepancia ui:u pseudo - projecto or-
çamentario de r eceita, convenhamos, a gora, ji"L que a ·calma 
e a leitura do proprio texto constitucional nos esclareceram 
o erro, que não votámos .cousa nenhuma, nem fizemos 
mais do que ·obra de ficção e de phantasia para justificar, 
com esse triste remate, a esterilidade abs-oluta e sorna de 
nossos esforços. 

J])m resumo, o -Ch·efe .ela Nação, ,dentro -c1e 48 l10ra s pas-
srurá a ser o--di-eta-d.Qr fin-a-nceiro -d-a Republic-n, como é :ifl, ha 
alguns mezes, de facto, seu dictador po-litico . 

Prorogado esse malsinado e perenne estado ele sitio, á 
sombra d-o qual se vão abrigando todos os malfeitor es <la Re-
public-a e se -consummam os mais gi·aves ·e. r-<cpulsivos atten-
tados -contra as liberdades publicas, proroga cla, tambem, p-o·r 
um passe ele m agica, a lei ela re·ceit-n expirante . que mais 
quer o Sr. Presidente para entrar em pleno e desbragaclo r e-
gímen de completa dic tadura? 

E, para isso, por mais persuasivos qu e nos sejam os 
avisos da época calamitosa que atravessamos, por mais _sug-
gestivas que se nos afigurem as a clvertencias d·estes cru-
ciantes seis mezes de guerra civil, o Congresso, distrahido 
rua iner:cia, que é a ma<is carncter i::,tica das suas qualidades, 
das suas mâs e condemnaveis qualidades, o Congresso che-
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gou a té á hora avan çada de ine:s:pli.cavel inactividade, abdi-
cando, em proveito do detentor do poder, a ultima e mais 
impr escriptivel das suas prerogativas, qual seja a de elabo-
rar a lei de meios - facto de que não lha memoria, nem 
exemplo, em todo o curso de nossa vida republicana. E, 
quanto ao mai.s, limitou-se a abusar do celebre e assaz sediço 
a rgumento das nadegas, com que um ex-Senador pelo Dis-
tricto Federal pittorescamente cognominou o acto mecanico 
e automatico mediante o qual os senhores representantes do 
povo approvarn ou rejeitam as medidas leg.tslativas submetti-
das á sua descuidosa apreciação. 

'Temos, pois, de.ante de nós , a mais completa f.allencia 
d.o regímen. Vivemos a fa·ze-r preconicio das grandes vir-
tudes constituic~onaes, pelas quaes n-os deveríamos reger, mas, 
de fado, não nos r egemos. 

Louvamos, ~ os termos mais -impr,egnaclos c1é1 patriotismo 
e de orgulho, a 1fórma litteraria de nossa Constituição. mas 
permittimos com' a uossa indiffer ença, senão até c-riminosa 
cumplicidade, -que essa lei fundamental não possua, eomo 
no dizer acertado e expressivo de Clémenceau, mais do que 
autoridade puramente theorica. 

O ·S:R. ADOLPHO BERGA!MINI - E ahi é que está 
o m al. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Advirto o nobre orador que 
está findo o tempo em que, pGlo Regimento, S. Ex. poclia 
permanecer na tribuna. 

O SR. AZEVEDO LIMA - Penso, Sr . I'l·esidente. f[ne 
neste angustioso prazo regimental, tenho posto cm eviden-
cia o eJ.To grave, insanavel, que -commettemos. 

!'Jií.c; o fiz senão para deixar bem cl:ua a inc:1pacidacle . 
a completa incapaciclacle de nossos esforç:os , a inutiliclacle, a 
innnicla,cle de tocto o nosso desassisado trabalho. 





SEGUNDA PARTE 

Discussão do parecer da Commissão de Justiça da 
Camara, que opinou pela concessão da licen-
ça pa~a formação de culpá e denuncia do De-
putado Azevedo Lima. 

I 

(SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO) 

O 1Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, o Procura. 
dor criminal interino impetrou desta Camara permissão para 
proeessar e prender, preventivamente, o Deputado pelo 2.o 
di:stricto desta Capital Dr. João Baptista de Azevedo Lima. 
Antes do processo, ou melhor, da investigação policial haver 
chegado a juizo, já batia ás portas desta Gamara com o re. 
querimento a que acabo ,de alludir. O parecer em c1is c;ussão 
accentúa q,ue o Deputado tem duas trfüunas: a judiciaria e 
a .parlamentar, o que me força a uma observação importan-
t~, vindo o pedido ele liicença em vesperas de se fechar o 
Congress·o e estando a Capital ela Republica {lebai:s:o de es-
tado de sitio, o Deputaiclo poderá ficar desamparado comple· 
tamente no processo, na imminencia, até de não ter advo-
gâ,do, sujeito que este fic1a á prisão cliscreciorn1ria e violenta. 

Tranca.dos os jornaes, o povo de n'ada saberá. 
Reputo muito importante este ponto do parecer. Criti-

quemol-o na limitada meia hora que o Regimento ,concede: 
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"A Commissão de ·Constituição e (Tu~tiça, exami-
nando devidamente as -solicitações feitas pelo proca. 
rador crhnina1 da Republica, julgou conveniente r·e. 
quisitar a cópia integral .não só dos depoimentos 
.mencionados, como de todos os demaiG que fi zessem 
menção do delicto capitulado no referido artigo IIS, 
§ 2.0 do Codigo Penal". 

Mis tér, portanto, reputou a Commissão a prova da exis. 
tenci-a do delicto, ela sua configuração jurídica, para que não 
viesse consentir no processo contra um Deputado por facto 
não qualificado, provadamente, c1ime. 

Coberentemente, a Commissão reel:11.'.lou a -prbva inte-
gTal da exi,stencia do crime imputado ao nosso collega Sr. 
Azevedo Lima, desde que adoptou a interpretação con,stitu. 
cional m ais rigorosa ·na protecçã-o e a,c:rnteknien to elo nrn n · 
dato popu1m:, da honra e dignidade da Camara. 

E' conhecida a controversia na interpreta ção dos arü . 
gos 19 e 20 da Constituição Brasileira , a mais liberal de 
todas. 

Pensam uns que o Deputado, como o Senador, não pôde 
ser preso •senão em flagra•nte por e.rime · inafiança vel, con. 
junctura em que o processo trau,spõe os limites poHciaes. 
passa á phase judiciaTia e vae até a pronuncia exclusive, 
momento em que a autoridade processante remetterá os au. 
!;os á Gamara nara julga r da procedenccia da a-ccusação e 
·conv-eniencia da- prisão. Outro-s sustentam que, não hav·enrlo 
flagrante, a autoridade processante ,solicita licenoa á _cu. 
mara e, conceelidh. esta, vigora pa ra as consequencias, a pri-
são inclusive, sem uecessidilde ele ·nova a udiencia ela Camal'il . 

O parecer, estudando o el€mento histor''-'º do t ex to cons-
titucional, dirimiu a -duvida, enten·do que a Gamara tmn 
de ser, em quaiquer situação de flagrante ou não flagrante, 
0nvida dnas vezes ; po-?: occa si5.o dn. rl en11111t·]n e ant es t1:1 
pronuncia. 

"Do exposto se conclue indubitavelmente que, 
quer íhouv,esse, qu e<r não, prisão em oflag·rnn te, não .se 
'POde1ia :inicia-r o processo sem audiencia da Gamara 
a que pertence o representante da Nação. 

Mas o processo ,só poderia attingir até a pronun. 
eia exdusiv.e. Novamente a Camara respectiva seria 
chamada a pronunciar.se sobre a procedencia da ac. 
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,cusação, caso o a:ccusado não ti;- esse opta do 11elo jul-
gamento immediato." 

I'orq~rn, mesmo em se traitanclo de fhlgnmte clelic:to iua-
fianç::ivel, do flàgra·nte -que ta nto impressiona e a muitos 
parece até prova fulmin,ante, o parecer 94, deste anuo, não 
prescinde ela audiencia ela Gamara a,ntes ela denuncia? 

Para re~,gunr,clar o cleputacdo·, ou senador, de um fla -
, grante .fa~so. 

F irma, assim, o principio segundo o qual á Camara in -
cumbe o dever dP examinar, em toclo,s os casos, inicialmente, 
n. prova policial para conceder ou negar a liceuça para o 
processo. Não se afastou, aliás, da jurisprudencia da Cama.ra . 

"A Gommissão de- Coustituição e ,Tustiça t em re-
solvido S'empre, nos pareceres ns. 21 e 164, ele 1891, 
;10 n. 167 . ele 18!)6, no u . 11, de 1!:0-1, que a Garna --
r a não · deve prescincHr do exame é do estudo dos do-
cumentos'· em que ,se basear o Mi,nisterio Publico ou a 
parte offoudida para solicitar a licença. 

Fundado sõmente no inquerito policial um pedido 
de licençn, não tem a Gamara outro elemento para 
para r es·olver senão esse que r esul ta elos depoime ntos 
n elle existentes·''. 

'.l'ambem · o parecer n. 94, de 1900, concluio pelo defe-
rimento do pe,clldo por t-er a Commissão verificado haver 
para o m esmo ?. justa causa e emanar de orgão jucliciario le-
g·iti1"!10", i n{lo n1.n.is 1oag;e o p:n:ec-e.r D. GO , üe 1D21, que h1 -
vestigou, não sõ do . valor das provas, corno da exis<tencia do 
dôlD ou ·culpa com que se por túrn o cll'pn t,i(lo 11nra c n;io 
processo se solicitava a licença. 

Com eff eito, o citado parecer unanime, n. 60, de 1921, 
com as asignaturas r espeitaveis dos Srs. Cunha Machado, 
Arthur Lemos, Mello FJ·anco, Andrade Bezerra, Heitor ele · 

f'. c,nza, Verissimo ele Mello e Arlindo Leoni, r esoiveu qu0. 
"tendo em vista o a l to valor da collaboração pessoal 
que o illustre Deputado Sr. Aristides Rocha vem 1fres-
tando {t Gamara Legislativa,, ele que actualmente f a :~ 
-parte, collaboração ele que, como é natural, NÃO SJ~ 
PRI VARIA E LLA vOLUN'.rARIAiVIEtN'l'E SBN.;;;() EM 
CASO EXTREMO, rs·.ro E', A.N'.rE PROVAS (AB-
SOL 1J'T.AuvI·E1N'J~E L."l\Jli~ XI-S'rii}N'.rI::8 N .!\ TlJSPBClR.) 
DID DóLO OU CULPA. DE SUA PARTE, o caso se-
ria de recusa~·-se a licença impetrada . . . " 
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Escrupulosa ·dev,endo ser a attitude d-a Camara, na ex-
eepção de conceder licença -para -0 pTocesso de qualquer dos 
seus membros, sô cabem louvores á juri-sprudenci-a seguida, 
que se compadece com a doutrina defendida pelos mais emi-
nentes mestres. 

Brunialti ensina que o pedido da an to.rização ou li<!en ça 
deve ser apresentado quando co.lhidos indicios sufficientes_ ele , 
que se trata VERDADEIRAMENTE D:\D UM CRIME. . . de-
ploran•do a facilidade da solicitação baseada em simples in-
dicios''. (II Diritto Costi-tuziona)e, · vol. 1.o, pag. 887 e s e-
guintes). 

Esmein, mutto embora mostrando-i:;e in.fen-so a que a Ca-
mara se transforme em juiz da innoçentCia ou da culpa-
bilidade ,do seu membro, adverte que lhe incumbe a purar se 
o :Pedido ·repousa sobre motivos ou causas re·aes (Elements 
de Droit Const.). 

Salvaguardando sua inclependencia. cabe á Cama,ra por-
tanto, o dever de av.eriguar da lealdade e sinceridade do 
pecUdo. 

Impetra-se permissão para denunciar o Deputado Aze-
vedo Lima. A' denun cia é essen.cial a exposição do fac to de-
lictuoso com todas as suas circumstan.cias. E ' clime o f ac~o 
imputado ao nosso destem1-d-o collega? 

O parecer n. 19, de 1924, em debate quiz -saber disso, 
como demonstrámos, requisitàndo "cópia integral de todos 
os depoimentos que fizessem menção do deli cto capit ulado 
no art. 115, § 2.o, do Codigo Penal": 

Ora, o art. 1;1.5 diz: 

"E' crime de cons piração concertarem-se 20 ou 
mais pessôas para:. . . § 2.o Tentn clirec tamente 
por factos mud:ar violeutamente a Cmrntituição íl11 
Republica, etc.'' 

Im'.l)rescindivel se torna o conjuncto dos ,seguintes ele-
mentos ou requisitos : 1.o, o concerto ou acc•Õ!l'do d'e mai-s de 
vinte pessôas; 2.o meios di.rectos e r eaes (fa,c tos) , idoneos 
e sérios; 3.o, violencia; 4.o, e · qu~ o objectivo ·seja a realiza-
ção do facto ou factos -previstos nos § 1.'o ao 5.o. (Bento 
de Farfa, An. ao. Cod. Pen. Bra•s·., 2.o vol., pag. 73). 
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Temos pr.ovas, ainda que polictaes, da eo.existencia des-
se!! elementos? 

l.o, o concerto de vinte ou mais pessoas_ 
Catando, cautelosamente, os nomes 'Ímplicados nos de-

poimentos fornecidos não se consegue a somma de vinte pes-
soas. 

Das que restam não ha prova de com:erto eutre ellas, 
ao ,contrario, uns conjurados não conlieciam outros, nílo -se 
haviam apalavrado, não haviam ajusta-do, combinado, resol-
vido com unidade de escopo, a realização, da acção. 

Explica o c'omman,c1a ute Protog-enes Guimarã·es em u1.11 
lanço do seu depoimento, 

"Com surpreza. verificou no mesmo predio (á 
rua Acre 80) a presença. de pessôas desconhecidas ... 
os seus collegas. . . tambem desconhecidos os indivi. 
duos que .se encontravam no predio da rua Acre ... 
Era sua intenção prestar, com o -auxilio ela esriuaclra, 
concurso a um movimento revolucionario que trazia 
como idéa: a revisão constitucional ... " 

O commanclante Protogenes, figura central da conspi. 
rnção, não <!Onheci,a sequer as outras pessõas en-contradas na 
casa onde foram presos elle e collegas seus <l'armas. 

Como elle, os demais compan·heiros, que não attingem 
ao total de 20. Nem o numero, nem o conc,erto que, na lição 
de P _essina -deve "corresponder á resolução sobre os meios 
fle -agir" . de sorte a não faltar senão a exccu~ão elos actos 
anteriormente ajustados. 

O commandante Seabra, personagem ele destaque na 
conjuração, não sabia como estava pl&nejaclo o movimento . 

Está .escripto nos autós: 

"Perguntado sobre com que elementos contava 
o commanadnte Protogenes para executar o movi-
mento planejado, respondeu que presumivelmente . .. 
(interrom,pend-0 a leitura). 

Eis ahi: presumivelmente, -isto é, ele modo presumível. 
Presumir é suppôr, s.uspeitar, cakula,r, 'Pl'ever, não é -ter a <:er-
teza que decorre do ajuste, -do -concerto, da combinação. 
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( Prosegqindo). 
presumivelmente. com os dois seguintes: 

1.o, o · mal-estar que se reflecte -nas guarnições dos 
n;ivios, que offerecem assim um ca m110 facil 
para tentativas de levante; 2.o, o prestigio pessoal 
do commandante Protogenes na M-a rinha de Guerra' ' . 

Tuuo quanto ha de mais llypothetico. esses dois ele-
mentos, de que não ha certeza nas snpposições, negam o 
con.certo de previo plano. 

Nem sobre o numero, nem sobre o concerto entre os con-
:imados o processo - mesmo policial - fornece info·rmações. 

Passemos ao segundo requisito, celeremente, como nos 
impõe a premenc:ia do tempo. 

2.o, Meios reaes, idoneos e sérios, aptos á consecução uo 
fim. Não se positivam, com precisão, qµaes seriam esses 
meios . .Ao contrario, a ca<la passo o Gon'rno' nsscyera que 
as forças de terra e mar lhe estão fieis, não passando de 
pequena e .desprezivel min oria os elementos que o c·ombatem. 
'l'aiito bastaria para realçar a inidoneidade dos m·eios, fossem 
quaes fossem, a pôr em acção . 

.Accresce, porém, que o -comroandante Protogenes, como 
uo relato1io do marechal Fontoura se <liz, assumiria o com-
lllando -de uma unidade naval. 

Que unida de seria ·essa? _Teria ella efficieucia, presta-
bili-dade? I-uane a prova tambem, do segundo r equisito do 
crime, da figura jnridiica ·no delictn. <lo ffl.cl·o em si. 

Ha mais, porém. O officio relatorio assiguado pelo che-
fe de policia fala em bombas e armas tênebrosas. :M:éra al-
legação, desacompanhada dos necessarios autos de appre-
b.ensão e exames periciaes, ·sem o minimo valor portanto . 
::\fesmo porque não se esclarece em poder de quem foram 
taes bombas encontradas, nem se conhecem a relação des-
sas pessôas com as demais implicadn s na ·conjuração, n em 
o papel que lhes- estava reservado, os actos constitutivos do 
:::omeço de execução do crime. 

3.o, A violencia. 
Quererá a policia, para o cus<, e1u :ipn--ç;o. {\ He ba~~te nlli:t 

vio!encia potencial, uma violencia estatica, uma violencia 
presumida? 

Não se ouviu, de 20 para 21 de outubro, nesta capi-
Ull, o dispa:ro de um tiro -de canhão ou de Flaubert; não 
houve ,arruaça, nem movimento de forçe.s , aggressue-.s on in-
vesrtidas contra quem quer que seja, pr-eposto que fosse do 
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1 
Governo; não houve nada , senão prisões por suspeitas pra-
ticadas pela policia. 

O s imples rela ncear da vista educada em rudimento~ 
de direito penal nega a existencia do delicto. 

Os elementos que lhe dão vida jurídica não se presn-
mem ; · carecem d·e ser p·rovados na sua materialiclad'e :posi-
tiva. objectivamente, os pertinentes ao füoto. 

Não bastam actos preparatorios, reclama-se o começo ele 
execução necessaria á f igura da tentativa. 

Será possível autorizar-se o processo de um Deputado 
por facto que nífo é qualificado crime? 

Nem se argumente que ao Ministerio Publico é facul-
tado variar ·a quaUficação do delicto 1.o. porque, se a illus-
~rada Commissão de Con stituição e Justiça visa acautelar o 
Deputado até da hypothcse de um flagra n te forjado, nullo, 
inopernnte, nã.o pód-e .burlar o intento protector ela dignida-
de e honra elo P arlamento conferindo ao Executivo o arbí -
trio de, por seu agente do Ministerio Publico, denuúciar o 
representante da Nação ao seu livr e alvedr:io; 2.o, porque, 
de posse da lic<ença e não aJ)nrnda II conspir:-tç:ão. 11ermittir -
se-hia á policia, em cujo poder ainda está o inquerito, que 
não deu sequer entrada em juízo, mudar a f,ei ção ás cousras 
e forgicar outro crime, infamante e deprimente, de roubo 
por exemplo, com o unico intuito de humilhar o Deputa do 
oppos idonista, levando-o ao ban co dos réos como la·drão, co-
mo tal r egistral-o nos archivos criminaes, formar-lhe o prom-
ptnario, ma-cular-lhe a honra e por esses e outros m eios sob 
o estado de sitio, âJs proximidades elo encerramento -do Con-
gresso, a .coberto de qualquer fisc aHzação, exercer a s vin ga n -
çn.'s , e perseguições que -quizcr. 

· Não abandonemos um instante a ·idéa de que se trata 
de crime político. i-ntentaclo pelo Governo contra adversa-
rio tenaz. 

Honestamente, .qual poderia ser a varia nte ela denuncia? 
A deslocação do crime previs to no art. 115 para o es-

tituÍdo no art. 107 do ,Cod'igo ·Penal. 
Aclmitta-se para argumentar - e sômente para argu-

mentar - que, concedida a licença para o Deputado res-
ponder a proceilso por um crime -determinado, fique o Pro-
motor da Justiça investido do arbihio de offerecer denuncia 
por outra. Existe prova do crime do firt. 107? 

Certo que não. 
"Tentar, -di,rectamente e por r.acto reza o Co-

·digo - mudar por meios violentos a Constituição J)IJ', 
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litica da Repnblica on a fórma de go1,erno est.11 bel<'i-
cida" . 

.A violencia é, tambem, requisito primordial, fundamen-
tal, essenc:ial, visceral. E ella não se dynamisou, não se po,·i. 
tivon, não teve realidade material. Não houve começo de 
execução, é o que salta aos olhos de todos. 

Violencia é a acção material, ataque á for ça armada, 
-- doutl'inam os pr ofessores, entre outros Garran-d, Chauveu 
et Hélie; é o facto externo executivo, tendo objectivamentc 
a idoneidade de coml,uzir á meta conima,da pelo ilgente. --, 
ensina Florian. 

Mas o tempo regimental é esca-sso e a ver.dade desse 
asserto é tão eloquente qne me dispenso de abrir outros li-
vros , •de ler outros . autores. 

Se não foram ministradas á Commis~ão , provas elo de-
licto, por que teria Yinclo o pedido de li cença parn o p1·O-
cesso? 

Consigne-,se que o pedido, afoitameute enclereç11.do á C11-
rnara precedeu a remessa ela investigação tJolidal ao juiz 
- autoridade processante ( Const., art. 20). qu e nã.o visava 
apenas o pro,cesso roas principalmente a prisão ,preventfra, 
ajunte-se a forma capciosa, insinuativa, ttmrle nci0s,L elas per-
guntas aos ,depoentes e cle:Poi,s respon•cl::t-se :;e não resalta, 
clara -e crystalina a perseguição, o aninms. 

Convém, Sr. Presiclente, que examinemo~ .bem os de-
poimentos. 

Ao comm-andante Protogenes foram feitas . entre ou-
tras as seguintes perguntas : 

'".Perguntado sobi-e se é v-erclade" . . . - attena:a 'b em a 
Gamara para a fórma por ()Ue ,se fizeram as perguntas ao 
clepoente - " ter o clepnente declarado ao Sr. l'reside1J.lü da 
Republica que pret~ndia chefiar um movimento sedicioso 
contra -o actual governo, responcleu qne ... " 

A insinuação está P.ontida flagrant emente n a 11ergnn ta. 

"Perguntado sobre se é verdade ter affirmado ao 
declaraido -ao Sr. Presidente ela 1( 1:pnblir:a que fazia 
parte do programma d·O movimento re1-oluciouario -aci-
ma alludido a collocação à.o Dr. A.s,si~ Brasil na pa :; l'n 
do Exterior, respondeu que. , . " 

:il-lai s acleante: 
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'"Perg,uutado sobre se é verdade ber affLTroa;clo ao 
fü:-. P.residente ela Republk:!a que 11 0 , governo a ins•tal-
lar-se, como con·sequencia da victoria elo moviment o 
revolucionario, ü cargo ,de P refeito -do Distrkto F e-
·deral seria ,occupado pelo Deputa do Azevedo Lima, ou 
por pessoa ele sua il1dic1açr.o, r esponclen que ... " 

Como vê a Gamara, ,são pergunta-s cape.tosas, l,evando n o 
seu boj-o .a insinuação <la res·posta. 

Continuand.o: 

" P erguntado sobre se o movimento pro:iec<ta d~ 
devia arrebentar ;í:s duas horas 'da Tnanhã da madru-
gada ele 21. do corrente mez, responcleu que .. . 

Não é o acc11sado ,conspira:dor quem vem dizer á P oli.eia 
quaes eram ·OS -seus planos ; é a Polid a quem vae for n ecen do 
um a um -os -elementos , que são arma dilha , cnja r espos ta 
contém a sua inclusã.o nos textos -ela lei penal. 

Ainda' ,no -depo-imento elo Sr. Prntog.enes,: 

"Pergunta-do se o declarante teve: entencl,huento 
fl res·pei to do movimento revoluc:<ioJ1 arlo ta.mbe·m com 
o;s Deputados Antunes Madel, Lafayette Cruz, Plini o 
Casado; W1m ceslau mscohar, Pinto da Rocha, Baptis-
ta Luzarclo e Artllur Caetano, respondeu que . .. " 

E'' a . -autoridade quem está .formulnndo perguntas que 
envolvem insinuações. Recruta entre os Deputados da oppo 0 

siÇ;ão ü·s que quer comprometter. A a0cusação está partindo 
elo Executiv,o, representa-elo por um elos seus pre postos, qne 
preside ao mquerito. 

Mais a-deante, S,r. Pres.hdente. 

" Perguntado sobr,e se teve igua1mente en tendi-
mento com o Deputa do Azev,edo Lima sobre o movi-
mento po1itieo a irrom:per-se e n,s icléa,s qn e dev-e-
:dam ,ser postas em ,execução como couseque1rnia <la 
vktoria delle, · r espondeu -que ... " 

"Perguntado so.bre se o Senad or Moniz· Sodré sa-
bia d:a existencia desse movimento, e se te;·e enten-
•dimento· com o decla-rante a respeito clelle, l'espon-
1deu que ... " 

I 
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Em duas respostas ha uma cousa interes·sante. Em urna, 
em tratanclo do Sr. Azevedo Lima, o depoente diz que esteve 
com elle dua.s vezes, sen1. rleclinar a -natureza d.1 conversa 
nos ·seus <letalhes; na outra, <li z que com o Dr. nfoniz Soclré 
esteve t res vezes e tambem não especifica o assumpto de 
que tratar.an:i . Os ·opposic,ionistrw !<:lo ,sempre indicados ua.:,J 
perguntas. · 

Linh<11s adeante: 

"PeTguntado sobre se sabe que fazia parte do 
programmn re·rnlucionarlo o lançamento de bombas 
nos prb1dpaes edifícios pnblicos clestn cida de, respon-
deu que . . . " 

"Pergnntado se o depoente jnlgnva necessa rio, pa-
para o bom exito do empreh,endimento que p;:etendia 
executar o conhecimento pessoal, o entendimento di -
recto com cada uma chts pessoas que o cle , iam auxi -
li a.r na sua tarefa, respondeu negativamente.' ' 

Note V. Ex., Sr. P r esidente, que ,elo co nfron to des,sau 
perguntas , feitas rao depoente em questão, com o rela torio 
elo Sr. mareehal Fontoura, se comprova que t udo qu-anto o 
Sr. Fontourn dis,se no -seu relatorio foi para fazer provas por 
meio dos depoimentos arrancados Pf esse processo ele in-
te1-rogação . As pergnntas se ·casam ~ se aj ustam, se juxta -
põem perfeitamente ao rel-atorio a.ssignado pelo marechal 
Chefe ele Policia, a quem não faço a injuria de d-izer tenha 
elle proprio confeccionn-clo esse <1o cumen to . nrns digo qne 
apen.as o a,ssig-nou . 

Em se tratando elo Deputa,do Azevedo Lima , formul::t-se 
es ta pergunta : 

"Pergunta do sobre se a eurnncipaçl'io do Di-stricto F e-
deral, soUcitacla pelo Deputa do A;:e 1:edo I1im:1 foi ::Hrmr1irla 
pelo depoente, respondeu que .. . " 

"Perguntado se foi o Deputa-elo .Arthur Caetnno. 
quem offereceu ao depoente os elementos armados 
que se refereiu no seu <lepoimeuto anterior e que se 
destinavam a fazer irromper o movimento revolucio-
n~rio no Rio G.ranrde do Sul. respondeu que . . . " 

No depoimento elo ciommanclante Seabra : 
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"Perguntado tambem sobre se sabia e11tar o De-
putado Azevedo Lima envolvido no movimento elõdi-
cioso, planejado, respondeu que ... '' 

·E assim por deante em to das as outras declarações. 

Adduza-se por demais que quem suscitou o nome do 
Deputado Azevedo Lima · e o envolveu nos depoimentos foi o 
Gove1110. I,n verbis á pag-s. 26 , -do avul-so, o commandante 
Seabra diz que: 

"Ao ser inquerido pela primeira vez o senhor 
auditor de guerra, ,t1outor Augusto de Lima Filho, de-
clarúra a elle ,depoente que o Deputado Azevedo 
Lima havia denunciado ao Governo de que naquella 
noite elo dia 20, ás duas horas da manhã iria arreben-
tar uma revolução na esquadra e que os officiaes em-
barcariam .sob a protecção de populares -com bomba-s 
de dynamite e que havia tambem um levante na Voilla 
Militar, -chefiado por -sargentos; que o -depoente •de -
clarou ignorar tudo, porém, em vista do -senho1· doutor 
auditor ter-lhe declarudo ,que o commandante Pro-
togenes h:a via tu elo dito e que lhe tendo . sido lido o 
depoimento do capitão-tenente Savaget, no qual elle 
de-clarava que se tratava •de um movimento revolucio-
nario, elle depoente declarou então •e reaffirrua agora 
que -se achava á rua Acre n. 80, ao lado do comman-
dante P-rotogen es, seu amigo incondicional, acom-

.Panhando-o para qualquer logar." 

O SR. ARTHUR CAETANO-\ Todos os tratacltstas con-
demnam esta fõrma de pergunta: desde Benthan ha pagi-
nas vibrantes de repulsa! 

O SR. · ADOLPHO BERG.A.MINI Perfeitamente. 
O SR. .A.RTHUR CAETANO - E' uma immoralidade, 

· até, lançar-,c;e mão ·disso. 
O SR. ADOLPHO BERGAMTu."'H - E eu não posso des -

cer a detalhes, porque meu tempo é escasso. 
Sr. Presidente, quem inicialmente, originariamente, 

atirou o nome elo Deputado Azevedo Lima entre os conjura-
dos, nas investigações feitas, foi o proprio Governo, c<onfor-
me referiu o S-r . Augusto ele Lima Filho, que se encontra 
commi,ssion-ado ·como auditor de guerra nesses trabalhos ,de 
investigação policial. 
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AggreglÍe- se, finalmente, a int'eucional C' maldosa omis-
são -contida no officio-.rel atorio firmado peln CheJ'e c1e PoU -
cia ·acerca do resultado negativo -r1 a hn ~ca a qne ntrr-nclnn 
proceder na · resic1enciR elo Sr. Azevedo .r.,i-m:1. I~ ' rnni to l' in-
qnente o facto. Diz o relatorio: (Lê) 

"Constou ainda á policia que em diversas casas 
havia armazenad,a grande porção de explosivos e se 
fabricavam as bombas que deviam servir aos mas-
horqueiros no momento opportuno. Rntre essas casas 
figuravam as do De:;;-;it.ado Azev-:·r,o Lhna e a de uma 
pessoa elas relações do 1.o tenente Pedroso, á rua 
da Pa,ssagem. Na residencia daquelle parlamentar . .. 

(interrompendo a leitura) 

... na residenda daqueHe parlamentar . . . " 
Parece que se vae dizer agora: foi feita · urna busca 

e.om taes e quaes resultados. Não. Prosegue o relatorio: ",Na 
residencia daquelle parh1.men tar, vei·1!'icnram- se r euniões" ... 
E omitte-se maldo·samen te o resultado cln busca, porque ella 
foi negativa, contra a Policia, contra o Governo e a favor 
do Deputado Azevedo Lima. 

Após pergun tar ,se Jmveria 'motivo para o Governo per-
seguir o Deputado Macec:o Soa-res, o illnstre e integro relator 
do parecer n. 27, ele 1.023, desenvolveu, em resposta o se-
guinte radocindn: 

"Se é bem c-erto que esse noss-o collcga, foi. como 
~onfessa. e ninguem o contesta, ilm dos mai,s fortes 
e efficientes elementos de combate com qne conton 
a Reacção Republica·rna , não é .menos exacto que a 
sua acção se fez sentir, de preferencia lá fóra , nos 

1conciliabulos do seu partido e rios :1:-ti.i;.os do seu j o 1· -
nal. Na Gamara, porém, força é reconhecer, ena tra ns-
correu serena e discreta. Nunca o vimos em arre-
messos tri bunicios contra o Governo. nem emnenh:1-
do nos aprrixo·nados e tumultuosos clehntes 11ÔlHicos 
que por tantos mezes agitaram a Cnmara.'' 

A contrario sensu: .se o vi1,s1emos em frequentes arrn-
me11s0s tribunicios contra o . Governo. e,mpenhado nos ~pa i-
xonados e tumultuosos debates politicos, t eríamos umn ra-
zão •para acreditar na ving,ança, na perseguição. 
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Mais um indicio, pois, a favor do Deputado Azevedo 
Li:ma, ardoroso e intrepido defe11sor do povo, que se honra 
de lhe ter conferido o- mandato. 

Tratei, Sr. Presidente, até aqui apenas do crime e dos 
seus elementos constitutivos. Rapidamente direi algo sobre 
a autoria. 

Não hn 1~elllrnma pr ílv·a -de quii,lquer das suas m odalida-
des, muito embora Q Sr. procurador crimi nal interino tenha 
cita do Q art. 18, que assim re;,;a : (lê ) : 

Sã o autores. 

§ Lo Os que directamente resolverem e execu-
tarem o crime. 

§ 2.o Os que, tendo resolvido a execução do cri. 
me, provocarem ou detenninarem outros a execu-
tal.o ... 

§ 3.ú Os que, antes e durante a execução, pres-
tarem auxilio sem o qual o crime não seria com-
mettido. · 

§ 4 .o Os que directam ente execut arem o crime 
por outrem resolvido ." 

Mas "cessal'á a respo-nsabilidade do ma·ndante, se reti-
rar a tempo a sua coopeTação no crime" - atalha o art. 2·0. 

EJ_não ha prova -indicim:ia ou presumptiva , sequer , nem 
üc que o Deputado Azevedo Lima t ivesse con-certado com 
os demais o delicto, nem de que houvesse sido mandante ou 
auxilia r necessario : e ha até a pr esumpção de que, não 
len-do, a j ulga r pelos taes -depoimentos, sido plenamen-
te satisfeito o seu desejo, esboçado em uma carta, que se 
não conhece, haj a elle ~1bandona do a acção , se é que estava 
nella envolvido de facto. 

Voltanclo ao crime, tenho ainda. de pôr em destaque 
que, pelo relatorio assig·nado pelo Sr. Mar echal Fontoura, 
c•;stamo,s em faC'e elo crim e iimpossiveí, rnrmno que elle r eu-
ui sse todos os elementos exigidos na lei pen1al. 

E imposs ivel por que? Por que o S r. Marechal Chefe 
de Policia diz, com a al ta r esponsabilidade de esteio das 
insti t uições, que seguia todos os passos dos conspira dores, 
Lodos os movi mentos dos conjurados. O seu relatorio n em 

-sempre em sen tido -concllcional : " cla r -se-i[l" "iniciar-se " a 
"tu-rebata ria" a revoluçã o. Qual a clausnln resolutiva '? Se a 
Policia não estivesse lá.-
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E sabe V. Ex. como lá estava a Policfa, tanto assim 
que a pr1sao se_ fez antes de qualquer começo de execução? 
TIJ' o proprio commandante Protogenes quem o declara: elle, 
commadante Protogenes, avisara, com grande antecedencia, 
do-s factos que iam occorrer, o seu primo irmão capitão E lie-
zer Costa, que é notoriamente agente de policia e.stava, co-
mo continua a es:t-ar, a serviço do Marechal Fontoura des-
'de antes delle ser Chefe de Policia, quando no comman-
do da 1.a Região Militar. 

E', .emfim, um de seus agentes de confiança. 
E' crime, portanto, que sõ ,se poderia consummar com 

o beneplacito, connivencia, auxilio indis-i;e!1savel e co-autori.a, 
po1'tanto, da propria autoridade policial! 

Na impossibllidade, pela premencia do t'empo, de m,üs 
detalhado e,studo d'eBte assumpto importantissimo, pediria 
a V. Ex. a gentileza de me permittir a honra ele apresentRr 
emenda· para que a ill.ustracla Commissã.o se digne, no final, 
na conclusão, qualificar a infracc;fio penal. c117'(~r qrn:l n c'ri-
me definido, ·po1; que crime concedf, a Camani. licença para 
o Deputado responder. Depois da palavra "denuncia", ,1c-
crescente-se qual o crime prattcado. 

·Pelos "consideranda ", parece trv.tar-se do n.rt. 155 elo 
Oocligo Fenal, e foi mesmo nesse sentiL1o o ))Eiclido do Sr. 
procurador criminal; mas -se a Commissão admitte a pos,,i-
:hili'clade de outro {~rl-Lf·U, q:::t!l-Q\1: ·:·. r1ne es,pecifi.(rue es.se tle-
licto, para evitar o inconveniente, que apontei, do Poder 
E xecutivo, á sombra de uma autorização para processo de 
um Deputa-do, deslocar R acção cl"iminosn que se lhe im-
puta para a ele um outro crime. forjado por meio de àe-
p,oime;ntos falsos, · por depoimentos que facilme.nte a Policia 
co·nsegue a soldo, com objectivo unico e exclusivo , que é o 
que impera neste momento, ele humilhar o Deputado, ele pre-
parar-lhe o promptuario, ele inscrever-lhe o nome no nrchi-
,,.o pr,lici:11. ele ab ater-lhe o an1l'!Jo, :'.Hlr-qr;~·. ,1.i::: rn.nos fY1.tn •:·'' l-
01ente, o simples fa-eto do pecUclo de licença para o proces150 
ele um Deputado opposi-cionist-a e submettel-o á cont.ige11 cir1 
(l o julgamento elos seus pares, já é uma reclucção da :-ma 
iurlependencia, da s11:~ ;1lt iye:~ 1 1irin.cip:;:11nrnte e1~~ hoJJ:1.ens. 
í'Omo o nosso prezado collega, cujos predicados de dig-ni-
clarle e de honra fazem a a legria clnqncelles q1w U"ern a ve11-
tura de se lhe se-ntar perto e de vel-o intrepido e aHaneil'o 
na d0fesa aNlorosa c1-n liberdade. 
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II 

(SESSÃO DB J O DE DEZE :.IIDR O) 

O Sr. Vicente Piragibe - Sr. Presidente, quando tomei 
a cleliben1.ção de inscrever-me ai'im ele -discutir o parecer que 
concede licença para o processo do m eu t alen t oso collega de 
banca da, Sr. Deputado Azevedo Lima, tive -o pen samento 
de, pela primeira vez, occupar a tribuna elos dias solemnes 
desta Casa - tal a impor tancia que ligo ao as1:;umpto que, 
neste instante, prende a attenção elos illustres legisladores. 

Com essa atti. tude, Sr. Presidente, pr etendia tambern 
tirar para as minhas palavras descoloridas e desautorizadas 
(11ão apoiados geraes) o brilho que aind,fl. se i rrndin d as 
ultima s orações proferidas clalli, de onde parece que se f alla 
ele mais alto, acima das paixões a que as nos-sas fra quezas 
nos arrastam; alheios ás ·prevenções a que os nossos inte-
resses nos escnvizam; in differ entes a o choque das a mbi-
ções, ú intolerancia dos principios, ao desaccôrdo elas idéas. 
Parece que, em alli chega'Ilclo, nos nos libertamos elas in-
numeras paixões com que a política tolhe os nossos ges-
tos; sentimos cahir as vendas · que nã o nos ·deixam enxer-
gar os interesses superiores da collectivid-ade; deixamos. 
emfim, de falla r como par tidarios para -nos manif estarmos 
como brasileiros. A primeira dessas orações a que me refiro 
foi -a ele João Mangabeira, t raçando, com a em oção ela 
saudade, com a eioquencia de uma ,grande ·dôr , ch orando 
pelo Brasil inteiro, a figura immorta l do gran-cle Ruy , cujo 
nome cresceu tanto que chegou a confundir-se com a da 
propria nacionalidade, excedendo de muito os seus limites 
territoriaes ; .subiu tanto que f oi além das nossas mon tanhas, 
mis-turalllclo-se com os as tros para illuminar o mundo; avo-
lumou-se tanto que o Brasil, immenso, foi pequeno para 
contel-O e clahi as explosões formiclavei s que abalaram o 
universo enchendo de luz in apagavel a Conferencia de Haya 
e repercutiram depois com a mesma intensidade ilia Confe-
rencia de Buenos Aires; ·depois dessa p:dmeira oração, 1t 

palavra eTicantadora de Augusto ele Lima, fazendo o estudo 
bio2·raphico do Presidente Harding, cujo perfil foi tra çiH1o 
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c0m aquella elegancia de phrase e ele"l_'..ação de conceitos 
que em destaque pu;rnram as linhrus se, el'a rlo 1rrn nde ba-
talhador pelos interesses superiores da humanidade: Am-
bos esses oradores, um apõs outi-o, estudaram os homens 
de Estado que, nas duas Americas, mais se empenhar am 
pela paz e p ela confraternização dos povos. Depois delle, 
que me lembre, foi o P r esident e da Gamara, na sessão ci -
vica com que se comlllelllorou o advento da Republica, quem 
occupou aquell::t tribuna .para enaltecer o regimen, convi.-
danclo os brasileiros ao trabalho fecundo pa ra grandeza rle 
nossa Patria. Eis as 1·azões por que, no primeiro moment.J, 
pensei em ocupar a tribuna dos dias solemnes. Reflect i. 
porém , em tempo, que aquellas oraçõe-s já ecoaram com fl 
mesma resonan ci:a 110 recinto desta Gamara, nas palavra~ 
arreba-tadora<s e tocantes com que outro Mangabeira, Octavio 
Mangabeira, Vice-Presidente desta Casa, lemhrou em meio 
ele ·religioso silencio, que era concorclancia e era applauso, 
11. data natalícia do genio, que começou de illuminar os 
nossos destinos na segunda meta,çle do seculo passado e nos 
guiou até o ,primeiro , quartel elo seculo an elante . abrindo n;; 
vereda,s que h aviamos de trilhar , rompendo os caminhos 
qne deviamos palmilhar, mostrando-nos as estradas que le-
vam á conquista da libel'{lade e da justiça . Essa ultima ci e. 
cumstancia appareceu aos m eus olhos como a comprovação 
da ha'rmonia de sentimentos que domina a todos nõs para 
um trabalho de concor dia entre todos os brasileiros, de to-
dos os credos, sob a protecção ela bandeira do Bra-sil. ampla 
bastante para amvarar os direitos de todos, para attender a 
todas as a-spiraç-ões, pai·a animar todos os sonhos. 

Ditas estas· palavras, tenho traça,clo o rumo que pre-
tendo dar ao meu discurso. Antes de mais nada. preciso sa-
lientar aos olhos ele todos , governantes e governados, o 
grande amor que ca r ecemos rle sentir 11 0 10 Brfls il. Porque, em 
verdade, neste momento, de grancl e agitação elos espiritos . 
o de que se trata não é ele c=servação ou da derrocada 
do a ctual governo ela Republica, não é da manutençã.o ou 
ela dissolução do Congresso Nacional, não é elo respeito on 
üo desprestigio elo Poder Jn,dici.ario : ,;. rle que s.- t rrr ta ,. 
cl,a existencia da propria Republica . é da integridade da 
propria Nação. Disso é preciso que não se esqueçam nem 
os que -se levantam contra a ordem const itucional estab e-
lecida no pacto de 24 de fevereiro. nem os encarregados . 
por delegação elo povo , de conserval- n e de m nntel -D. 

E' precililo não senti'!- o menor interes&e pela existencia 



AZJJVJi!DO LIMA - 299 -

me~ma ,do Bl'asil para não s'er ~Iara, patente. i nilludivel e 
insophismavel, a gravidade da crise financeira que nos as-
soberba de longa data, exigindo a mais carinhosa e a m ais 
constante attenção ,dos nossos estadistas, o mais vigil:nn e 
e o mais permanente cuidado dos nossos h omens p ublicos, 
reclamando, para sua solução, o trabalho inin t errupto, o 
esforço descontinuado de todos os brasileiros. ( Mt;ito bem). 

Infelizmente, o 'llosso ,paiz soffre de um m al ain, lit 
roaio1·, causa, de certo, de todos os outros que nos a.i'fli·1:e •u, 
mal que lhe vae corroendo todas as fibras, abatendo-lhe as 
energias. annulland·O-lhe a,s resistencias, m a tando-lhe a.s 
esperanças e implantando a descrença no futuro; o Brasil 
~of.fre de anci-a de paz. (J\'1ui.to bem). An.cia de l)az TI O seio 
llas c,lasses productoraiil, incertas sempre quant o ao ,dia de 
amanhã, sem poderem aoceitar como garantia de· repouso o 
trabalho já executado : ancia -ele paz entre os que se ent regam 
ús profissões libe-raes, na duvi-rla constante elas ·g\ rantias .que 
lhe são affirm-adas pela l ei, ·dentro da ordem;' a·ncia de 
paz no seio ·do Exerci to, em promptidões permanentes, para 
que não sejam utilizada,s contra a Patria as armas entre-
gues para garantia -da integrida de dessa mesma Patria; arr-
eia de paz no seio da Marinha, em vigilancia ininterrupta, 
para que os vasos -ele guerra, :1.dquiriclos com sa.crLl'icio im-
menso, ,não se .tornem em ameaças ao .poder con stituído e 
á vida & á propriedade dos nossos concidadãos ; ancia de 
paz, emfim, no seio da propria familia brasileira, mais do 
que nenhuma outra tradicionalmente unida, e que, a cada 
hora, a cada insta.nte, soffre com a lembrança de que po-
<lerá ficar d-iminuida de um dos seus membros sacrificado em 
uma luta sem gloria, em uma gueni sem ideal, em um 

{;Ombate entre irmão,s. ( /V!uito bem.) 
E desde quando dura esse martyrio? Póde dizer.se, sem 

receio de errar, qu~ desde quando 'instituímos entre nõs o 
govern o demom·atico, em nma eloquen t e n ttc~tação de que 
nós .não o comprehendemos em toda a sua belleza, que 
nós não soubemos interpreta-1-o, preferindo sacrificar o con-
junto, que é de todos, a ceder um pouco dos interesses fle 
cada um. 

A historia ahi está palpita nte, 
err-os: Deodoro, que em 89 ra sgava 
Brasil, ,cobrindo elas maiores glorias 
no Paraguay demostrava a bravura 
voltava.se contra a sua propria obra 

a mostrar os n ossos 
noyos• ,horizontes ao 
a espada heroica que 
do nosso soldado, _re. 
com o golpe de E.ita. 
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do de 3 de novembro. Provocou o seu gesto o contra.golpe 
de 20 dias depois. Floriano Peixoto teve, porém, logo após, 
ele enfrentar, a 10 de abril, o movimento assign-alado pelo 
manifesto -dos 12 generaes, e, pouco adeante, a r evolta· de 6 
ele setembro, chefia-da pelo e:s: -Ministrn da Marinha . Não de-
correu em paz o quaclriennio elo primeiro presielente civil da 
Republica ; longe disso, foi perturbado pqr varia,s lutas intes-
tinas, que -culminaram no at-testado ele 5 de no vembro., que 
deixou sem viela o bravo marechal Bittencourt e fericlo grave-
men te o chefe da casa militar. , Campos Salles teve de .soffrer 
varios motins, affrentou a impopulrtrickde para levar a termo 
a politica deflacionista do Ministro Murtinlio e, ao sahir 
do governo, viu-se acompanhado da assuada popula-r; Ro-
drigues Alves enfrentou um movimento arm-ado, e Affonso 
Penll'a, depois de abatido por um golpe fulminante, suc-
cumbiu á primeira enfermidade que lhe assaltou o physico. 
Nilo Peçanha, nos dois' annos ele governo qne lhe resta-
ram, foi arrasts.do pela rua da amargura, apontado como 
autor de delictos co:µtTa os cofres publicos; o marechal H er-
mes da Fonseca quiz desde logo in·compatibilizar-se com a 
Nação, entregando-se de mãos atada·s à um partido político 
e iniciaudo a política de salvação, que consistia em assal-
tar a mão armada os governos dos Estaelos. W enceslau Braz 
viu orga'Ilizacla contra o seu governo I a revoHa dos sargen-
tos; Epitacio Pessôa a do forte de Copacaba.na. Não é o 
momento ele ap11rar responsabilielaeles, não é o instante de 
determinar culpas, mas o certo é que, nesses movimentos 
que se succeelem, se nós enco.ntramos faltas elos qus go-
vernam, notemos, aincl:1., que os revoltosos de h ontem 
são o governo de hoje e que os governantes de hontem são 
os revoltosos de agora . As culpas cabem a todos. 

Vejamos o governo actual. Occupava o Dr. Arthur Ber-
nardes a presidencia do maior e mais populoso dos Esta-
dos ela Federação, quando, pelo r elevo que dera á ,sua ad-
ministração, pela linha impeccavel de conducta que son-
b'era manter, foi conviela·do pela quasi unanimidade das for-
ças políticas do paiz, a se fazer candidato á Presidencia 
ela Republica . O seu nome recebera verdadeira consagração; 
O Dr. Nilo Peç:rnha , chefe, então, da politi-ca f luminense, 
que se achaV'a na Europa, telegraphava dando o seu apoio 
mai-s completo; em· meio de viagem, renovil os seus applau -
~ois e ao saltar no cáes Pharoux dá expa.nsão ao seu enthu -
siasma, erguendo um viva ao futuro Chefe do Estado. Le-
vantam-se divergencia.s ua escolha do Vice.presidente, 1ot l, 
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guns Estados retiram o apoio anteriormente dado e surg!!, 
então, a chamada Reacção Republicana sustentando a can. 
clidctura do ex-Presidente da Republica, ex-Presid.ente elo 
Eetado do Rio ,\ ex-Mi-nistro do Exterior. 

Não quero recor,da.r agora o qu e foi essa campanha, 
que poder.ia con,stituir uma das paginas mái s bellas elas l uctas 
democraticas do paiz, mas que só pôde ~er l emb1·ada com 
pro-funda t risteza por todo.s nós . Corrtrn o candidato .A.rthur 
J~ernardes levan taram-se todas as c;..lnm1iias imagin.arias elos 
nltrajes mais de11rirnentes, i, q11r elle rp,:ist.iu rom o ec.toicismo 
ele um ma1-ty•r e quando na presidencia d-a Republica, a que 
não devia chegar; po1•que deante delle se collocaria uma mu-
rnlha de peito-s humanos, a primeirn -ve:>: qne fallon f0i 'f)Hnt. 
dizer que o Chefe do Estado perdoava as injul'ias feitas ao 
can-dicla;.o. A luta que ·dever ia cessar continuon, porém, com 
intensidade ainda maior: ao envez de serem ensa·rilhadas 

11s armas , esta se escory-aram parn comb:1tes mais renh-idÓs. 
O resultado ahi temos, nessas explosões continuas. 

Não levo a muita a mizade pessoal ao Sr. President e Lla 
Republica a ponto de a-Hirmar que o seu Governo seja isen-
to de err·os: elle os tem, como todos os Gover11oti do Brasil . 
-como todos os Governos do mundo. Por is~o m e~mo as minhas 
primeiras ·palav1·as foram dirigklas a os go,·ernantes o ::i.os 
governados. Essei;; erros , porém, não podem justificar os 
atten-tados que tanto .prej udicam a Nação ... 

O SR. .ANTONIO C.A.~LOS - Mui to bem. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE - ... nem esses, quando 

vi ctorioso,s, seriam de moJ.de a trazec a paz ambicion11<'la por 
nós todos. 

Qual, porém. a causa de todos esses movimentos que 
ta.nto teem prejudkaclo a vida ela Republica, exigi11d<0 <le 
todos os cidadãos sacrifidos que não são compensados pelos 
benefícios recebidos . .A. nossa falta ele educação r epublica11a : 
ele um lado as minorias nã·o se querendo conformar com :t 
derrota, de outro, a ma ioria usurpa ndo pn~rngativas · que 
pertencem por lei ás minorias. Revolta m-se as primeiras, 
as segundas que.reril impôr-se pela força. 

Penso, por isso, que a nossa attitude -tem de ser muito 
iJ Utra: o nosso esforço deve ser no sentido tlo apaziguamento 
de todos os espíritos; o nosso cons1elho ·O do esquedm,mto; 
a nossa -divisa a do tralJalho. Tivesse eu força.s para tanto 
(, ao,; nossos compatriotas. brasileiros .ro!no nós, en pediria, 
t;u, im~loruria, de ioeLµos a,-té, que med,tasse:i;µ no triste des-, 
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tino que nos esipera se pro.seguirmos ne~sa política de pro-
'ª'1 nnciamentos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito bem. 
O SR. VICEN'.l'E PIR.A:GIBE - Mostra-ria a cada nm 

Llelles que o Exercito está custando á Nação cerca d e 200 
mil contos a nnuaes, sõ de despeza orçamentaria; que H0 :3 
quatro ultimos annoS' assumimos compromisso•s que a-ndarn 
em cerca ·ele 250 mil contos para melhoramentos no Exer -
cito, p ara nss istirmos. depois de todo.s esses di'-'lpendios, o 
Exercito se esfacelando, em luctas ·sem ideaes e sem pro-
posit o defini dos. Não fo s•sem as despez,as exigida s, com os 
levantes e a divida do B'rasil ser ia de metade. Tivesse cn 
autoridade pa·ra tanito e convidaria a todos, governantes e 
governados, ,a esquecermos esse passado qnc nos entristc-
,~e e, confrateTnizados, unid os corno ir•mã os , co-m eçn,s~e1110s ;1 

trabalhar no presente para gara ntiT o futuro d e -nossa patriH. 
Ar;sim pensando, assim consider.a ndo o lado poli tiro da ques-
tão, eu voto coutra a li cença. para processaT o Deputnc1o 
A:rnvedo Lima. 

Estudemos agora o· lado jurídico. 
A Constituição F ed eral , estabelece, no art. 20: 
"Os Deputa dos e os Senadores, desde que tiverem rece-

bido diploma até á nova eleição, não poderão ser pr esos. 
nem procssados criminalmente, sem prévi:a licença de sua 
Gamara , salvo caso de flagranci a em crim e hrn fi fln çavel. Ne,,te 
caso, levado o processo, a té pron uncia exclusiva , a aut ori-
dade processante r emetterá os autos á Camara respectiva, 
pa ra r esolver sobre .a -procedencia da Rccnr;a <:ão, se o acc n-
saclo não optar pelo julg,amento immecliato ." 

Temos, poiB, duas h ypotheses perfeitamente clefin irl,.!:-: : 
1.o Caso de flagrancia em crime inafiançavel. As auto-

r icla,des pr ocessan tes, depois de lev.ar em o '[) roces.so :it,~ á 
pronuncia r emettem os' a_gtos á Cnn:wra re-spec-tiva , que 
resolverá sobre a proceclen-cia clrr nC'cu srrc;fí o. 

2.o Não existe o flagrante - A .autor idade, a quem 
incumbe p,ro c-essf! r , rm virtude ·ele queixa on denuncia. ue-
rli rá licença á Camara para processar criminiümente o D e-
rn1 taclo on o Senvdor . 

.A quem incumb e processar, em ambos os casos ? A.o 
;.nagistrado investido solemnemente, por l ei, dessas f uuc-
ções. No primeh'o caso elle t em o .processo j á iniciado com 
n pr isão em fla grante, apura a culpa -no summar.io e antes 
ele proferir a sua clectsão, pronunciando ou impronuncian-
qo o acusado, remette'l:á os autos lÍ Cam,ara i-espectiya qne 
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resolverá sobre a procedencía da accusação. No seguncTo 
caso, o processo vae ainda ser iniciado. Recebida pela auto-
ridade processante a queixa ou denuncia, contra o ·Senador 
ou Deputado, essa autoridade pedirá licença á Camara res-
pe,:-tiva pura inicürr o processo . 

O SR. ADOLPHO DE MORAIDS - Muito bem. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE - Nos casos· commu11 ~. 

recebicla a queixa ou denuncia, o magistrado póderá deter-
minar que immediatamente seja iniciado o processo. Em se 
tm-tando, porém, lle Sena-dor on Deputado, a Constituição 
ma-uda, em respeito :í magesta-cle · elo PodeT Leg-islatiío, que 
o magistrado peça licenç:i. ,í Camara pRra dar inicio á for-
mação ela culpa. 

Esse magistrad-o só po'llerá ter esse .procedimento, isto 
é, sú poderá r eceber a denuncia e diTigir-se :i Camara solid-
tnndo licença para apnrar a culpa do dennndado, se u de-
nuncia viér revestida de todas as form.alidades legaes, con-
tendo: 

a) a narração do facto criminoso em todas as snas 
c:lrcumsta.ncLa,s; 

b) o nome do eleliquente ou signaes canl'cter-i s·ti cos, ge 
for desconhecido : 

e) as '!'azões ele convi.cçíi o ou presumpção; 
d) a nomenção de todos os informantes e testemunhas; 
e) o· tempo e o lugar em que o ci-ime foi commettido. 
Só depois ele recebida uma -denuncia fundame11tada (• 

que pôde appaTecer o .pedido de licença para o processo, :le 
onde se conclue a incompetencia do procurador criminal elo 
Di,stricto plll·a dirigir-se á Gama-ra ou ao Senado. 1iJssa in-
competeÍlcia cabe a-o magistrarlo , cabe :í aut-oridade proc<"-''-
san te. 

Admitta-se, porém, que assim não seja: que o minis f. C'-
rio publico, -basea-do em duas ou tres peças de um j.nquerito 
volicial, como no caso concreto, consiga da Cn.mara ou do 
Senado licença para processar o Deput ado ou Senador. I ma-
gine-se que, depois de concedida essa licença, a inyo-stig!lção 
policial não consiga o -numero ele pessoas necessarias para a 
existencia Í:lo delicto, que essa denuncia seja ;julgada inepta : 
teremos um Deputado ou um Senador, com licença ela Ca-
mm:a ou do Sena-do, sujeitos a-os vexames ele um processo, 
que não .põ·de .se.que!· se1· inicia-do. 

Este simples argumento está mos trando a necessidad e' 
de ser a denuncia •recebida pTimeiro pelo magist;·aclo, exami-
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qada depois, com todos os elemento:,; que· a fnndamenfam. 
pela Camara ou pelo Senado. · 

Esses elementos que fundamentam a denuncia teem <le 
ser examina-dos pela Camara. Ella tem que estucl:n o in-
querito no seu con,i-nncto e não ness-Hs µeçc1 ,; parcellad·as, re-
metti-das por cópia. Se o mini,sterio pub-lico nas peças que 
envia á Camara, enco.ntrou fnndam0ntos para a ::ccusa ç;iío, 
uõs poderemos enc-ontrar nos que nfto . nos fo ram env.iados•, 
os elementos de defesa par-a o nosso collega. Não pe-tle-
mos fical' habiiltados a decidir, em um caso cú'mo _esse, sem 
o conhecimento dos autos, em original. 

.Ainda, porém, que quizessemos faz-el' .obra com os 
elementos trazidos á Camara, o nosso pronunciam ento não 
porlerin ser· senão no S{'ntiJo de ucr;:n· ,a 1k·i,~1,;::1. 

Ex:unincm os es,,·-a J)l"OYR : 

"O commandante Protogenes Guimarães declarou mais 
que, a respeilto do movimento r evolucionario sõ conversou 
com os1 Deputados .Ar-thul' Caetano, Plinio Casado e Baptis-
ta Luzardo, aliá:; quando os conheceu .pessoalmente, sendo ' 
que, "por <luas vezes conversou .sobre o :isstunpto com· o 
Deputado Azevedo Lima e, a pós· o segi.mdo encontro Tecebeu 
uma carta daquelle Deputado pedindo a in tervenção do de-
clarante para q·ue cou;;,t-,u;se, eorn-o ponto -de progTanrn11t do 
futuro governo, a emancipação politica do Distri-cto :b'edeml." 

.Acrescenton ainda em outros pontos de seu depoimen-
to que, na resposta dada ó. carta elo Deputado .Azevedo Lima, 
elle co.m,m,anclan.te P rot.o.g.enes escla,:ecer :i que tal eiwam:+ 
pação politica só podia ser resolvida por nma projectada 
Constituinte poden-do portanto o depoente compr ome!·t e,·-se 
sómente em f azer constar do manifesto á Nação a idéa 
aventada. 

E, quando interrogado se o Depntaclo Az(ffe-flo Lima s:1-
b'.11. que se IJreparava este manifesto, r espon deu affirmntivR-
m ente, acrescentando. entret.nnto, ig1101·~L!.· ~_;e ·o ii l L~~:;nuJ 111:~- r 

nifesto fôra lido pelo referido Deputado. 
O capitão.tenente .Arthur -de Freitas ,s·eabra, pm·gunt a-

{10 sobre se sabfa estar q Deputado .Azeve1lo Lima envolvi-
do no movimento sedicioso planejado, . respondeu ter ouvido 
de um dos circumstantes, que se achava na r eunião da rua 
do .Acre n. 80, e cuja pessoa viu pela primeira vez nessa 
occasiã-o, que o Deputa·do Azevedo Lima se compromettera 
a entrar com 800 homens para auxiliar. o movimento. 

O capitão-tenente Esculapio Cesar de Paiva affirma que 
o Deputado Azevedo Lima esc·reveu ao commanclante Proto-

' 
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genes no sentido de collocar no p-rogramma do futuro Go-
verno a emancipação politica do Districto Federal, carta esta 
cuja resposta foi escripta pelo depoente e assignada pelo 
commandante Protogenes. 

O Sr. Carlos Vinhaes , perg1rntaclo como explicava se 
achar em companhia do Deputado Azevedo Lima, na praça 
Onze de Julho, na noite em que foi detido, respondeu que, 
sendo amigo e muito agradecido ao Deputado Azevedo Lima, 
mantém intimas relações · com o mesmo, acreditando por 
is to que o m esm·o Deputado se tivesse julgado com o direito 
de cham_ar o declarante na praça Onze de Junho, quando 
passava ell! üm bonde. 

O Sr. Alcebiades Fernandes Chaves, porém, emprega-
do no se1·viço de dragagem na ilha das Cobras, de que é 
chefe o Sr. CaTlos Vinhaes, declarou no inquerito que-, logo 
pela manhã do ctia 2'0, o ; seu chef e referido, dirig,indo-se ao 
depoente, dissera-lhe o seguinte: 

" H oje t emos encrenca, a qual deve r,e,ben tar á 1 hora da 
ma nhã, e por isso você ( o depoente) <leve estar na. i:ninha 
casa ás 7 1 12 da noite "; que ás 7 1 12 <la noite o depoente, 
em vez de se ·dirigir á casa :Clo referido Carlos Vinhaes, achou 
pruden te telephonar-lhe, dizendo-lhe não poder ir a té lá, co-
mo promettera , e isto por temer ver-se env-o1vido no baru-
lho que se projectava, ao que- o seu chefe retrucou mais ou 
1uen os n os seguintes ter mos : "·Se vo'Cf\ (o depoente) nã o pó-
rle estar aqui d entro em pouco, venha então mais tarde, por 
que não di spenso a sua pr,e-sença, em ,vis ta de ter u~gente ne-
eessidade c1e lhe fall ar: e se n fw rn.e encont rar em casn d.i:ri-
ja.- se então á casa do Deputado Azevedo lima, onde estarei 
a partir· das 22 horas e meia ... ; que, chega ndo á casa do 
Deputa-do Azevedo Lima , logo verificou que a encrenca a 
que .se· tinha r eferido o ·Sr. ·Carlos Vinhaes ia de fac to es-
toura.r naqtrnlla noite, chegando o ·depo,e·nte a esta conclusã o 
por causa · da grande movimentaçã.o e não menor agitação 
dos que se achavam alli presentes. " 

E stes são os t rechos mais im portan tes, diz a CommiB-
são ele ·Justiça , -d,os depoiment os pr,e-s tados no _ inqueri to poli-
cial, cujas cópia.s lhe foram remetticlas para estudo, exame e 
deliberação. 

Por -que •delicto quer n M:inisterfo J>u,blico d.enunciai· o 
Deputado Azev,edo- Lima? P eJ.o deli-elo prev isto no ar t . 115, 
§ 2.o, do Cocligo Penal, que assim reza: 

"E' crime de conspiração concertarem-se 20 ou mais pes-
soas para: 
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Tentar -directamente e por factos, mudar vlolen,tamente 
a Con.stituição da Re,publica Federal ou elos. Estados -ou a 
fórma ,ele governo por· esta est'rubelecida. " 

Onde -está nesses -depoimen tos, trazidos à Ga mara, a pro-
va desse concerto -de 20 ou mais pessoas? O11:de , a prova e 
que o Dep1ltaclo Azevedo Lima fosse uma dessas pessoas? 

O mais qu se poderá a'ffirmar deante •elas peças apre-
sentadas é que o Deputa-do Azevedo Lima sabia. que, em 
determinado dia explodiria uma revol\1ção pa ra muda r ,vio-
lentament~ a fórma de g·overno, e que não trat.ou de evital-It. 
Não se tra.tou, pois, ide uma par'ticipaçã-o pessoal. A coo-pera-
tão para ser criminosa deve manifestar-se por um · acto po-
sitivo, de sorte que ninguem possa ser incriminad,o por uma 
lnfracç1lo pen al, pelo só .facto de t,er-se abstido -ele impedil-
u .. Dalri tiram os mestres de direito as ,seguinte.s -con.sequen-
cias : 

Lo, não é pun-ivel a. cumplici-clade negativa, que consis-
te em uma .simples retic-encia , is to ·é, em guardar o .silencio 
sOibre um ,delicto que se s·abe vae .ser commettidu por ou-
trem, em não denunciai-o á autoridade, em deixal-o assim 
consumar-se ; 

2.o, não o é por igual a cum11Jicidatl·~· 1iega tiya por co11-
nivencia. ·e que -consiste em não impedir o delicto ,quan-do se 
podia faz·el -o . .A:ssim, aq_uelle que, para favor ecer a perpetrn -
ç;ão -de um crime -ou delicto, não o pr,ov,eni u on não obstou 
sua execução, -quan•do tenha o poder de fa ze:1-o. não é r espon-
savel por e.sta a•bstenção volnntaria, nem pM e ser decla.raà o 
cumplice de uma infracção ,em que ní'í.o te,·e parte, posto 
que moralro,ente culpado . 

".A co-nniv.encia, ensina -Carrara, COJJ,s is t E, em guara ar si-
lencio sobre um delicto que se sa.be vae ser commett.ido por 
um outro, em não d,enuncial -o á sociedade e deixal-o assim 
se consumar; ahi jama is .se encontrarão os caracter€s ,de 
cumplicidade." 

Garraud ensina: "A c.umpllcida,de negü tiva. por connl- , 
vencia não é considera-da como um modo de coparticipação , 
no delicto, que não foi impedido quando p,oclla sel-o . Assim, 
1tque11e que para favorec-er a perpetra.ção ele um cdme não o 
preveniu ou não o -obstou na ·s ua execuçã,o, quando podia fa-
zel-o, é sem duvida moralmente culpado m as não pôde ser 
d€clarado cumplice de uma infra.cção penal. " 

Ensina Rossi que: "A con.sciencia e a logica estão d-e 
accôrd,o, quaI1do ,se affirrna •que o concurso ne,g·ativo jnmaiR 
púde ser considerado como a cito d,e cnmpli:cidade ". 

Do que veuho de a,ffirmar poiso concluir: 
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1.o, não ba nece-ssi-dadé de lfoença para ser denunciado 
o .Deputado ou Senador. . . Só depois de apresentadfl. a de-
nuncia, e com todas as -formalidades- lega.es, recebida ella 
pe:la autoridad,e proc,essante, essa solicitará licença á -Gama-
ra para processar criminalmente o clenuncia:do: De onde a 
conclusão ,de ser incompelente -0 Ministerio Publico para so-
licitar licença ; 

2.o , as peças do inrquertto enviadas á Gamar a não pro-
valll a exis.tencia elo de'licto do a.rt . 115, § 2.o, do •God1go 
Pen·al; 

3.o, quando o provas.sem, não apontam essas peças o 
Deputa-do Azevedo Lima como um elos cumpli'ces. E-sses os 
funrclamentos juriclicos do meu voto contrario á concessão ·ela 
licença. 

N 1fo trouxe para. esta tribuna a prtenção de con,yerter 
a ,quem quer que seja , mas tão sómente o pensamento, ,supe-
rior de servir á minha patria. Talvez que as minhas affir-
üiações não logr,em :satisfaz,er ,qual.quer das correntes politi-
en.s; eu estou, porém, servindo ú minha propria conscien·cia, 
tlervinclo ao mesmo tempo ao Brasil . Se errei, condemn em-
me : Dulce et decorn,m est pro ·patria m'Elri. 

illL 

(SESSÃO DE 10 DE DEZE-MBRO) 

O Sr. Arlber.ico de Moraes - Sr. Presidente, jamais as - . 
somei á tri'buna para a,ccusar, tão pouco, para defender e, se 
tiv·esse, · neste momento, -ele ,desempenhar o p1.pel de advo-
gado ou ele accusaclor, granrle, sem d11vida, s,eria o meu 
embaraço por.que se trataria. de uma estréa. 'Sou chamado, 
porém, Sr. Presidente, a dar um voto de consciencia, bem 
clifferente ,da•quelles ,q11e ,estou acostuma:do a dar sobre -0s 
projectos, sobre as leis or-dinarias que transitam por esta. 
Assembléa. Vejo q-ue te_nho, deipoi.s da leitura attenta do pa.-
,·ec,er da Oomm:issão ,d,e Justiça, de dizer se urocedem as ra-
,;ões desse parecer e, :de accôr,do com ella., ,âar um voto· pa-
ri\ ,qu·e .s-eja entregue ,á justiç.a do meu paiz um representan -
tt" do Districto F,ederal; e, por ·isso, não po.sso deixar -de en-
trar na analyse àa,s peças, puramente policiaes que for a.m en-
viadas á Gamara, ·directament e -á Commi-ssão el e Jnstiça. e 
f Obre as quaes foi la.vra,dÓ o p.a rec~r! · 
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Destaco, em primeiro logar, do 1:,e:qnerimento do p;:ocu-
rador inter ino, o seguinte : 

"Baseado nos clocumentqs qu e annexa , exn:ahi-
dos em cópia authentica em re1atorio · elos autos do in -
que·rito policial relativo á ·con\~ph:~iç:ão {]ue se tra·:.na--;·.a 
·contra os pod,er,es constituidos ,da Repn-b'ica , e desco-
b erta nesta Capital n·a noite •de 2Ó para :~1 de outtllbro 
proximo passado, pouco antes de es·taiar o movimento 
sedicioso, par a cuja consecução ella se fo1·miira, vem, 
de accõrdo com o art. 2·0 da Constitniç;ão Federal, 
pedir á Gamara dos · Deputados fL Ji.c,en:;rr necessaria 
para instaurar proc sso crime -contra o Deputa.do Aze-
vedo Li:ma, como incurso na sancção do · art. 115 , 
§2.o, do Godigo Penal. em referenci~. ao art. 18 ·do 
mesmo codig-o, e bem· assim ·vara r0querer a prisão· 
preventiva, caso os interesses da justiça isto re0la-
m em. 

Pelo exame destes documen tos juntoF. ficará a 
,Camara inteiramente apparelhada para verificar, sem 
a mais leve -somibra ,de duvid a., qua:I a parte ,qne, no 
m ovimento a irromper-se, estava reserva,da ao De-
putado João Baptista ·de Azeyedo Lima. 

Assim, poi s, esta Procuradoria a.guarda tão só-
mentte a communicação do r esultado desse exame, 
para actuar na ,fõrma da legislaçã.o em vigor. 
· Com estima e a.lto apreço . .:_ Heradifo Fontou~ 
ra Sobra!! P into, procurador criminal da Republica, 
interino. Rio, 4 de n-ovembro •de 1924." 

Como fiz notar , esse req11erimento i"em assignatura de 
um Pro·curador, interino , ,quand·o, Sr. Presid ente, a meu ver, 
de a·ccôrdo com os commentnrios fcito.s a o artigo 20 ela Ccns-
tituição por Aristides Milton , esse Proc:11":1-dor ·nil o é auto-
ridade competente para se ,dirigir fL Camara dos Deputa.dos, 
afim ele solicitar licença para proce.ssa.r um de seus membros. 

O ·SR. ADOLHHO EEH!G,AMTNI - Essa questão jú 
foi ventilada pelo -Sr. Merlo Franco em out:.:o par,ecer. Devia 
ser pelo Procurador -Geral da Republica. · 

O SR. ALBERICO DID M.ORA•E.S - O que os commen-
tadores dtzem e se torna. necessar io, é -q11e o Juiz do pro-
cesso e não .simpl,esmente o Procurado1· Criminal se ·dirija ít 
Qamarn . 

O papel do Procurador •Criminal é ti'io sómente, junto 
do Ju iz, pedir as d,ilige11cias neçei;;imrias para o processo, dia 
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ligencia.s ,que, uma v.ez requeridas ao Juiz, podem ser por el-
le deferidas on não , cabendo, elo despacho do Juiz , recurso 
para uma ins, tancia superior. P or conseguinte, o Juiz tem 
rde tomar conhecimento ela natureza clesses depoimentos e se 
de seu conjuncto julgar préviamente, m uito antes do despa-
cho, da. possive1 criminalidade de um dos membros do Gon° 
gresso , então dirigir-se-ha ao Poder L egislatiY o, solicitando a 
licença para o processo. 

Assim, .Sr. Presi.td-ente, este pedido não deverii. ser defe-
rido pela Camara, porque a autorida'fle impetrant e é incom-
petente. . 

:Elm aíbono da minlrn affirmativa devo citar os · commen-
tarios do artigo 20 da Constituição de Aristides Milton, pa-
ragrapho 89 de sua obra, que dizem: " P ara solicitar a licença, 

afim de instaurar o processo, é compet ente a. parte 
offemli-da. Na hypothese de flagrancia em crime in-
afiançav-el, quem deve se dirigir Gamara respecti-
va é o juiz ,ela · culpa .. " 

Penso por esta fórma -com a grnncle autoriclade de Ruy 
Barbosa que, no Senado da Republica, assiiu se expressou 
no seu voto em relação ao pedido -de processo -d o Sr. Sena.-
dor João ·Cordeiro : · 

Em 1898, agitou-se uma grande questão, motivada pe-
la licença que, na fôrma do art. 20, um dos promotores pu-
blicos da Oapital ela Republica &olicitára parn serem pro-
cessados o Sena,clor ,Toão Cor-deir-o e 1qua tro · Deput ados Fe-
deraes. · 

Percebe-se - ,que o assumpto enten de (: Om · as immunt-
clades parlamentares, como é claro - qne JH .ra resolvel-o 
o Senado ou a Ca-mar-a converte-se em tribunal politico. 

E, por ser tribunal poHtico, pócle ,- d epois de exami-
nar o.s documentos e ,factos exposto.s - negJ.r a licença, 
conforme entender -conveniente e opportuno; a tten,dendo á-s 
razões e·speciaes -ele -ordem puihlica, entre as quaes a neces-
sidade, ás veze-s tyranna, de não afastar - t emporari amen-
te embora - -do recinto legislat ivo o congressis ta incri-
minado. 

· O Senado, negando, na .sessão ele 28 ,de junllo, a licen-
ça - na parte que lhe cabia - não deixou patente a razão 
porque assim o fizera. Apenas Ru y Barbosa mandou esta 
sua declaração -de voto: 

"Votei -contra a licença, 'tão s(µµente ,p_ô r não con-
siderar competente a :n.utor iclacle,, q.Í1e ,a irh'J)'efrá râ , '-ele 
accôrdo com a doutrina por nini" formulada, desde 
JS19·S, contra a licença para o J_J ró-cesso Wan-clenk-ol'k." 
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O SR. ADOLPHO BERGAMrNI - O ·ar t. 20 diz clara-
mente que :a. auloridade processante é a J·udiciaria. 

O SR. .ALBIDRICO DE MORAES· - Assim, Sr. Presi-
dente, tanto a grande ·autorid·ade de .ArisUde-s Milton, com-
mentador -da Constituição de 24 -ele fevereiro, como a de 
Ruy Barbosa, nos a conselham 1que neguemos a licença -im-
petr.a,da por um simples procurador -criminal, interino . 

.A Gamara tem o ,d-ever de estuidar de meri.tis, a ques-
tã-0, confome no.s ensina um -0utro commentador -ele nossà 
Constituição - Carlos Maximiliano, á pagina 297 . (Len<lo): 

"Ex-a.minando o processo :que lhe é enviado, .a. 
1Camara não in-va-de attribuições do Judiciaria , não 
declara innocente ou culpado o r epresentante. Verifica 
os fundamentos da a•cç:5.o publica on privada , a clas-
sificação do deHcto, se este foi pratica-elo e se o cle<pu-
-tado parece r espon.savel : em s u111111:a , inrl nga se 
:a pesquiza jud-iciaria não d'oi iniciada por motivo ,fu-
til ou adio politico, por forjn r crime s -0u inventar 
cumplic:Lda·des . Não está adstricto o Congresso á ·pro-
va dos auto.s; procede como tribunal politico, d•eci-

. din-do .so,beranamente so-bre a incon,veniencia ele afas-
tar do .seu posto -ele combate um representante -d-0 po-
vo ,br.a.sileiro." · 

De conformiidade com .esta lição, tem sempre a Camara 
procedido, na defesa da prerogativa dessa corporação legis-
lativa ,. a-través de toda a historia pa.rlamen tm:. Vou lêr, Sr. 
Presidente, o ,que confirma o meu asserto: (Lendo): 

" Para conceder a lic.ença, em casos taes, - a Ca-
mara tem -0 direito ele av.a.liar substan cialment e a na -
tureza dos fa ctos e o m er ecimento das provas, afim 
ele negai-a quando se clecluzir falta de motivo para 
prisã o, ou a usencia. ele criminalidade. (Pareceres da 
Camara dos Deputados ns. 11 , de 1856, 21, 6·5 e, 164, 
ele 1891 e 82, de 1894) . (Pierre. Trai. de clroit p-0li-
tiique, n. 1.104.) 

Vê, V. E-x., Sr. Presidente, a Camara 
ir ap urar -até a classifica:ção do delicto e 
parte que se dirige a Camara em face elo 
Fit uição, · 

tem o dever de 
a !ega.lidade da 
art. 20 da Coµs, 
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A immunidacle nilo é privilegio iircompativel com o re-
gimen igualitario em vigor, · nem -direito . sn-bjectivo ou pes-
soal; é pre1·-ogativa univ er-salmente acceita por moti-vos de , 
orclem superior, ligad·a intimamente á;; exigene:as primoi'-
diaes do systema representativo e ao jogo normal ch1s in&'ti_-
tuições con:stitudonaes; l'-elaciona- se com a propria econo-

. mia da divi,são dos pq1deres, assegurando -a liberd-a-de e a 
indepenclencia · do L egislativo, .sanccio1rn o clireito imprete-
rível que tem, a naç:ão -de manifes tar a ))l'Opria v-ontacle pelo 
orgã,o dos seus mant1atar,ios, não deixando estes á mercê de 
agentes do judidario que ás vezes não passam de instru: 
mentos do ,Executivo. 

-A di-sposiçã-0 do .art. 2-0- é regra a,bsoluta -do processo 
criminal •de cuja violação resulta nullicla,de insanavel, .por 
excesso -de poder e incompetenci-a -da autoridade processante. 
(Accordão do Supremo 'l'ribunal Federal de 18 de maio ide 
1895.) 

Passa.nela a.gora, Si-. Presidente, a estudar rapidamen-
te a figura -do -delicto, disse-se aqui .que o 'Sr. Azevedo Lima 
está incurso 11-0 art. 115, § 2.o do ·Cocligo Pen-al em referen -
cia ao art. 18 -desse mesmo Cocligo. 

Entretanto, os oradores que me precederam já fizeram 
sentir que não ha nos autos prova de concerto entre os con-
jurados e tambem a de que o Sr. A7,evedo Lima , antes e du-
rante a pratica do cri'ille de conspiraçã·o, lhe prestasse au-

:·xilio material ou m esmo intellectual. 
O illustre procurador criminal cita o art. 18 -do Codigo 

Penal que &'e refere ú cu-autoria. N-o errf'anto ó Codigo I;e-
nal, referindo-se aos co-autores, ,diz: 

"A theoria da cu-autoria, rep-0us-a em cada uma destas 
hypothese: a) concurso de acção, sem concur,so de vonta-
1de; b) concurso ele rvontade, -sem concurso de a.cção; e) con-
c•urso cumula tivo de vontade e a•cção . 

"Para que ,se verifique a imputa bilidad e na 2.a hypothe-
,<;e, isto é, 11-0 caso ,ele co·ncurno de vonta-de sem concurso de 
acção, faz-se rnistér dL<,tinguir cinc-o· e,qpec ies dessa coope-
ração: ma.ndato, ordem, constr-angimento, con·selho € socie-
dade". 

Que não houve mandado se vê -ele todos os •depoimentos; 
que não houve ordem, ,tambem não; constrangimento, não 
podia ·hav-er pela sua condição de civil e porque, a não ser 
que se encontra-sse á frente de uma força maior, ser-lh·e-ia 
impossível -olbrigar .a outra, menor, a su.bmetter-se. Co-ru.elho 
tambem não deu, porque · no depoimento ,do Comrnandan te 
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Protogenes o -que este diz é que por duas vezes apenas con-
·.-ersou com o sr. Azevedo Lima so.bre o assumJ;>to ... 

O SR . .ADOLPRO BERGAMINI - Sem dizer ql,al a na-
tureza da conversa. 

O SR. ALBERICO DE MORAES1 
- Qualquer que fosse 

a 11.a.tureza da con,versa, filão importaria ,desde que não hou-
vesse -compromisso de prestar concurso ft revolução, emfim 
á conspiração. 

Isso não põcle levar a Gamara a con,s1d·erar criminoso 
um Deputado. O facto de ter conversa-do ou estar conver-
sando não basta, uma. vez ,que não foi preso em flagrante 
e não contribuiu com elementos de ordem material para a 
consecução do crime. 

Ainda o outro requisito, Sr. Presidente, é o que diz 
respeito á sooiedade, o -que tambem, não está prov·ado. 

Assim, Sr. Presidente, o procurador criminal não agiu 
com inteira observan-cia. da lei, j-qlgando o Sr. Azevedo Li-
ma incurso na,quelle artigo do •Codigo -Penal, .primeiro, por-
que não provou o concerto entre esse Deputado e mais 19 
conspiradores ; segundo, porque não provou a autoria ou · co-
aut,oria a que se refere o artigo 18. Ha uma. simples conver-
sa, como j·á vimos, e por ella não é possivel af.firmar a co-
autoria do Sr. A.zevedo Lima no crime que lhe se qner im-
putar. 

Do officio do Procurador criminal, Sr. Pres idente, só 
um ponto fica ,de }Jé: .fl. parcialidade · desse Prncnrndor, pe-
diu-elo a prisão prev-entiva. Ou ·S. Ex:. não c{,ohece o seu 
cargo, ou desconhece o ar. 20 <da Constituição, e, neste ca-
·SO, errou - o que será desculpavel, mas tambem nos collo-
ca na situação de não entregarmos um collega ao represen -
tante da justiça publioa que desconhece a lei - o.u esse 
Procurador .é um apaixonado, po1,que, sciente dos termos <lo 
art. 20, veiu logo pedir á Gamara, par.a agra;dar não sei a . 
quem, ·a prisão preventiva de um ,dos seus membros, qna!tro 
ou cinco h-0ras apôs a fracassada mashorca. 

Já mostrei, Sr. Presidente, que o Sr. Az.evedo Lima, pe-
los depoimentos juntos por cópia ao requerimento nã-0 póde 
ser processado, nem dev-e .a Gamara -dar assentimento para 
isso. Não é crime o ,que se imputa a S . . Ex., e verdad·eiros 
que foss,em em to-da a sua extensão os depoimentos, ainda que 
sua Ex. tives·s-e escripto uma carta, pedindo ao chefe da cons-
piração mallograda que •qua.ndo tivesse de reformar a Cons-
tituição cui-dasse da autonomia do Districto que S. Ex. re-
presenta, mesmo que fosse verdade e dos autos -const·asse 
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essa carta, eUa por si só não -constituiria prov.a. de crime, 
porque era apenas um desejo, uma aspiração ... 

O SR. ADOIJPHO B!ERGAMINI - Muito legitima e no-
bre 'do representante carioca. 

O .SR. ALB>ERICO DE MQRAES ·._ ... muito legitima 
e nobre do representante do Districto Federal, mas' ·não seria 
um ,eon,curso á conspiração, ao crime, nos ternrns do Codigo 
Penal. 

O S·R. HENRIQUE DODSWORTI-I - O n1ais intere-ssan- ./ 
te é que era uma conspiração, pretendendo manter a auto-
nomia do Districto Federal, que os pod·er-es constituidos ,que-
rem offender. 

O SR ALBERICO DE MORAES De ha muito, 
Sr. Presidente, que o nobre Deputa-do carioc.a., da tribuna elo 
Conselho Municipal Q desta Gamara, ,v em, por fõrma .legal 
e unica de ,que K Ex. se serve, -solicitando a attenção espe-
cial desta Casa p.ara a situação do Districto Federal. Tenho 
em mãos um discurso desse distin·cto collega, ,c1irigiclo, põ-

\ de-se as-sim dizer, ao Presiaente desta Casa do Legislativo, 
o illustre representante de São Paulo, discur,so em que S. Ex. 
usou desta. li-n:guagem: 

O Sr. Azevedo Lima - Sr. Presidente, V. Ex. 
por certo não ava,lia, sequer approximadamente, a 
profunda sympathia que despertou no coraçã,o de 
todos -os ,políticos do Districto Federal, notadamente 
110 meu, quando, armado paladino ·da autonomia elo 
Districto Federal, com galha1,dia sem par e talento 
real, .se bateu ,pela -conservação da independencia 
política e da autonomia administrativa ela cidade que 
tenho a honra de representar . 

.Ainda me .lembram a-s pa lavras memora veis (1c 
V. Ex., pronunciadas no anuo de 1917, qm:mclo a 
uma das casas elo parlamento fo i levado uni proje-
cto coercivo d-f1 liberdade politica do Districto Fede-
ral. O voto em separado de V. Ex. , of: cli sC'. ursne? bri-
lhantes aqui pronunciados pelo illustre · rnpresrn tan -
te do Estado de São Paulo, as llecl::irnções de v o-to 
impressas .com que V. Ex. illustrou o debate em tor-
no do projedo Mello Frn,nco, não p-odi.nm, effecti-
Yamente, senão calar fnndo no espirito elos políticos 
militantes desta c1i,clade. E' que V. Ex. armado de in-
vejaveis qualidades de illustre parlamentar, possui-
dor de _çõpia çoµsideravel de · recursos iutelleétuae,;, 
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poude, com ·vantagem, em pr6! ,d;1 minha terra . im pe-
dir que fosse levado á a pprovaç-ão o projecto que 
supprimia o legislativo electivo ou o transformava 
em uma especie de representaç1io pc-,;3oal do Sr. 
Presidente da Republica . · 

V_ Ex. ent.endeu , e en tendeu muito bem, estri-
bado nos principios e conceitos c:onstitucionaes, que 
tal pr oj ceto era a berran te, infringente desses mes -
mos pr incipios. V. E x. -demonstrou á saciedade, ·es-
clareceu á perfeição que o Districto F ederal, não só 
pelo eS;piri-to dos a.r tigos -constitucionaes, senão ain-
-da em virtude da ·propria lettrn, indepen-dente, um 
•mmücipio com pleno direito ele viver vida autopoma, 
ao qua~ cab-e a respon.s-abili:clade de goYernal', pelo suf -
fragio universal , os .seus pr oprios des tinos. Como fi_ 
füo desta terra: não podia, pois , deixar ·de sel' sum-
mamen te grato a V. Ex. por ter élparado opportuna-
•mente as -disp osiçõe,; ·do projec-to que, por melho-
res que ,fossem as suas in tenQõe~. não deixa ria 
seguramente de cercear as libenl.ades politicas ela 
minha amada cidade. Tal é a confiança: que V. Ex. 
me i-nspira que,- se não fo sse demasiado .abusivo, 
viria ele novo ap.pellar para V . Ex., afim ele que ti-
vesse execução completa e entrasse na plenitude do 
seu vigor a disposição do ar tigo 67 da Consti tuição." 

E m 1921, Sr. Presiden te. o Sr. De1mtnrlo Azevedo Li-
ma, pacificamente, calmament e, confian te na jus tiça dos 
homen s e na implantação defini t iva · elo regimen constitu-
cional da Carta -de 24 ele fev ereiro, pedia ao P residente des -
ta Casa o seu valor poli tico e intell ectual em favor elo Dis-
tricto. 

O nobre r epresentante carioca está em opi,osiçfío ao 
Governo . Conhecidas as ;:;1ia.s icléa-s lá f6 ra.. muito natural. 
mente, aquelles que tinham c1 e conspirar. com ell e conver-
saram, não por que foss e S. Ex. tambem con spirad or, não 
porque S. Ex. prestasse o sen auxilio nrn teria! á r evolta, 
não porque tinham confi::mi:;a ·na situação em que S. E x. se 
a chava , de opposicionis ta ao Governo , e, como tal , guar-
r!ancl-o, ,pelo menos , segredo dnquiqo que os ou tros preten-
<l i.am fazer. · 

Conhecidos os proposi tos r evo)u c:ionar ius, que fez o Sr. 
Deputado Azevedo Lima? Se süo verdadei ros os depoimen-
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t-0s que ahi estã:o, dirigiu uma carta pedindo ao chefe da re-
volução que dêsse ao Districto Fderal aquillo que pacifica-
mente ,pedia de ha muito ao Presidente desta Casa 
e á Gamara . 

O SR. NOGUEIR~ PEN,:õo -E aquillo que está na 
Constituição Federal. 

O SR ALBERICO DE MORAES - Pergunto agora, 
Sr. Presidente, se verda-deiros são esses depoimentos, se é 
crime um cidadão representante do Districto Federal, em 
opposição ao Governo, não esta-ndo de accôrdo ,com .a or-dem 
que ahi está, ordem que elle combate, porque, no entender 
de S. Ex., não é a ,orcle~ cons'titucional, é crime commuuicar-
se com um chefe i·evolto.so, -pedindo para a sua cidade as rei· 
vindicaçõeis constitucionaes '! Pôde-se censurar a esse re-
presentante por esse a-ct-0, ma·s ,isso · não consti t ue auxilio á 
conspiração. 

Nã·o é isso um crime, Sr. Presidente, porque, como aca-
bei ,d•e ler, o crime se caracteriza -pelo concerto -ele conjura-
dos, comprO'Illmetten-do-se -cacl·a um t1etles a entrar CO'lll con-
üngentes ~a-teriaes p:ara a consummação elo delicto. O no-
bre De,putado Sr. Azevedo Lima apenas, pela sua sitmtção 
de opposicionista, , conversou . . . 

O SR. ADOLPHO BERGA:MINI - Dizem os a utos . 
O SR. ALBERICO DE MORAES - .. dizem os au-

tos, com o chefe da revolução, e tambem -dizem os mes-
mos autos que S. Ex. dirigiu uma cart-a nesse sentid-o . S _ 
Ex., entretanto , nã-0 pretendia cous.a alguma para si, não 
tev.e o desejo de governar, nem queria ser prefei:to, - é o Sr. 
Protogenes quem o diz. Se esse depoimento é verdadeiro 
para um -caso, deYe tambem ser verdadeiro para outro , e as-
sim, se a carta é ve"ridica, fundad a tambem é a allegação 
do depoente, .quando diz que da revolução S. Ex, nada 
queria . 

Por esses motivos, Sr . Presidente, is-to é, porque não 
julgo o procurador criminal autorida·de c-ompetente para se 
dirigir a es-ta Gamar-a pedindo licenç.a para o proce6'SO ·ele 
um dos seus representantes, ·nego o meu voto. Nego o meu 
voto para a li-cença, Sr. Presidente, porque elos autos ou 
dos depoimentos em có,pia que acompanham o illus-trado pa-
recer da Commissão ele Justiça, se verifica que não houve 
concerto de 20 co-njura·do.s, para que se caracterize o crime 
de conspiraçã:o descripto no § 2. o elo art. 115. 

Nego ainda o meu voto, porque a co--autoria. a que se 
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refere o art. 18 não ficou provnda; ao {!Ontrario, o que fic on 
provado é que não houve nen•huma co-autoria. 

E , assi m, estribando a minha opinião franc>1. . . . 
O S-R. ADOLPHO BERGAMINI - Mnito ·au tori:mda. 
O SR. ALBERICO DE MORAES - Agradec ido a 

V. Ex . 
. . . e não querendo alongar-me, declaro que a Gama-

ra não deve fazer retirar do seu seio um representante ·do 
Districto Federal que, se tem contrariado esta Casa, cuja 
m:üoria é favoravel á ordem de que actualmente gosamos. 
se tem contrariado essa maioria e tambem o Governo, é um 
representante honesto e digno da Capital da Republica, que 
concorreu com o seu voto e o seu grande prestigio para a 
eleiçã·o do Sr. Presidente da Republir.a. Era -o qne tinha a 
dizer. 

IV 

(SESSÃO D E 10· DlTI DEZEUBRO) 

O Sr. Baptista Luzai-do - Sr. Presidente, antes de en-
trar, propriamente, no assumpto que me traz á tribuna , e 
que outr·o não é senão o parecer ora ·cm c1ebate. concedendo 
licença para que seja pro cessado o nosso eminente collega, Sr. 
Azevedo Lima, permittam-me. V. Ex. e a Gama ra, qur. 
diga, talvez á guisa de introducção, duas palavras acerca 
de emoi:ões que aqui venho experimenta·ndo, desde a hora 
do expediente ia t~ o momento em que estamos cuidando de 
materia de tamanha gra,7 idade, qual é a actual. 

S1·. Presidente, estavamos em discus\:;iio na ,hora do 
expedien te ; occupava :a tribuna o illuetre collega Sr. Arthur 
Caetano, quando S. Ex. fo i honrado por um aparte do no-
bre representante ,ele S. Paulo, Sr. Ces-:u- Verg ueiro, a-parte 
que chamou a minha attenção, . que feriu o meu espirita 
e ao qual devo, ·rieste ins-tante, fazer referencia. 

Foi, inqnestionavelrnente, uma das emoções mais for-
tes por mim ex-perimen tadas a que me dominou, quando tl i-
zia S. Ex., o Sr. Deputado Cesar Vergueiro. que o digno 
Presidente da Associação Comrnercial cte S. Pauio, Sr. Dr. 
Macedo Soares , havia sido preso aqui, domingo atro.zado, 
ás 11 horas da noite, corno todos Gabemos - unicamente 
para se evitar uma explora·ção politica ! 
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Sr. Pre-siden-te, se eu Jn. não tives;,;p as.sigu:ila clo, tauLLs 
vezes, desta tribuna, o que é que caracteri.,;/l a época; se j:'.i. 
não houvesse feito ,passar perante m eus pares o padrão que 
vae caracterizando o àctua:l quadriennio , pen-s·o que só es. 
se aparte a que alludi seria bastante, seria esmagador, se. 
ria bem significativo, ficaria como um estigma para oinui. 
car aos posteros o que foi o quadl'ienno intrngnmdo em 
1922 ! 

Mas, ao par da. emoçã-o determinada ern mim pela 
declaração do nobre representante paulista, ao par elo ef. 
feito produzido -em mim pelas palavras de S. Ex., ouvi, 
ainda ha pouco, o verbo arcloroso e eloquente, que ainda não 
tivera a for.tuna de apreciar, ele um digno representante do 
Di.stricto Eederal. Quero referir··me ao preclaro Deputado Sr. 
Vicente Piragibe, quando, ainda :lrn pouco, fazendo o hist-o. 
rico da politica 'republi-ca-na, expondo como tem sido ap. 
plicada e entendida a democracia no Brasil, S. Ex., de en. 
volta com os a rroubos ele sua brilhante oração, fal)ava em 
paz, para -dizer, que o Exercito vive dia e noite p:reoccupa. 
elo - uns com a-s armas na mão, o-ntros com a prompticlão 
ordenada pelas au>toridades superiores , afim ele se oppor ao 
choque dos chamados rebeldes, em luta contra os que que. 
rem derrubar a legalidade! Em outra passagem do vibran-
te discurso, recordava S. Ex. o qne se passa na :Marinha, 
que - affirmou -- tambem quer à paz. 

Mais ainda: accentuou S. Ex. qu e, no seio das npssa s 
familias, a inquietaçã-o não é menos intensa, pela ignoran. 
eia do des tino que será da do a alguns ele seus membros. 
Emfim, ·S. Ex. parecia querer desfra ldar na Gamara a ban. 
deira da paz . 

Sr. Presidente, ve;ia V. lDx. se en tinha 011 não r n.;r.ão 
em ter vivido alguns instantes de funda emoção, aQ" ouvir 
de um lado, clantlo o padrão da época, a significar exactn. 
mente -os dias que estamos atravessando, o a.parte elo nobre 
representante de S. Paulo; e, de outro, a palavra inflam. 
mada do não menos digno Deputado pelo Districto Federal, 
dizendo, com sinceridade . perante a Gamara . o que é que o 
paiz quer, o que é que a alma nacional estâ nesta hora a 
desejar. 

Pois bem, Sr. Presidente - per,dôe-me V. Ex. que o di· 
ga - entre um e outro, prefiro, certo, o segundo dos cita· 
dos collegas; a,cho que S. Ex. interpretou melho1· o senti-
mento nacional, os a-nceios que perpassam pelo Brasil todo. 

,, 
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E nesta hora - e ae•sim pass o a tra,tar ela ques tão em 
debate - nes•ta h ora em que se discute se eleve oü não 
ser concedida a licença, se a Camara eleve ou não permittil' 
que um ele seus m embros, um elos representantes da so. 
berania nacional, ,daqui saia para se sentar -n-o banco dos 
réos e ser inquerido como um criminoso commum; na h ora 
em que debatemos materia tão relevante, não podia 
deixar de m anifestar a minha opinião e externar o meu 
pensamento acerca d·O parecer. 

Sr. Presidente, o ;parBcer elaborado pelo illustre e di-
gno representante de Santa Oatharina impressionou-me 
deveras. Li-o varias vezes, e devo co,nfessar com toda fran. 
que~a. com toda a 1ea:ictacle, que a convicção que me ficou 
desse acurado exaíile foi a ele que o honrado Relator sus. 
tenta doutrina que desde lo,go se póde ,c1assificar ele libe-
ml, doutrina assecuratoria, por assim dizer , dos dil'eitos 
do Deputado, das prerogativas elo representante ela Nação. 

Esta foi, :realmen,te, a impressão que éteixou em mim 
a leitura do t rabalho do eminente Relator . 

Com effeito, Sr. Presidente, que é que S. Ex. deter-
mina? Que é que o parecer de S. Ex. -consigna? Isto: per-

• mHtir que a :autoridade competente no assumpto ouça o De-
putado sobre o facto que l'he é imputado sem perder o De-
putado, um só momento, o .seu direito n esta Casa, sem_ sei' 
perturbado -de fórma alguma no exercício elo seu mandato. 

Neste particular, (Portanto, o parecer do illustre Rela. 
tor assegura perfeitamente o direito <lo Deputado, ,o exerci. 
cio ele sua funcção no Parlamento, clizend-o até onde pôde 
ir a competencia ela autoridade, isto é - organizar o pro. 
cesso, ouvindo o ac-cusaclo e proc edendo n·os demais termos 
até a pronuncia exclusive, e remettendo o summario para o 
nooso conhecimento. 

Foi es ta, Sr. Presidente, a impressã:o que me deixou 
a leitura do parecer e eu folgo de poder manifestar este 
juizo a respeito, porque o meu desejo é -que a doutrina que 
o mesmo parecei· consagra fique estabelecida n esta Casa, 
de hoje em deante, Clomo nma praxe da qual nunca mais 
nos afastemos. 

Ditas esta{, palavras, preciso expôr á C,n;na r.a -o meu 
modo ,de pensar em relação aos crimes ,poliücos. No meu 
entender (é ponto ele vista meu, é doutrina minha) em se 
t ratando de crimes de -natureza poli-tica, a Camara não 
pó,de conceder li-cença para processo e prisão. Se se tratar 
porérrn de cri1me commum, de h omicJ.dio, ele furto, ou 
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rle qualquer crime infamante. seja de qne natureza fôr, 
estará na propria dignidade do Depu tado que 11er o pri-
meiro a querei· se sul}metter ao juizo e mostrar ampla-
men,te perante a sua Gamara, perante o paiz, perante a s·o-
ciedade em que elle vive, que S. Ex. não é culpado, que é 
i.nnocente, que não se lhe pôde atirn1· a 1)écha de criminoso. 
Isso -se compreehnde e não ha ninguem que. in terpretando 
dessa maneira, possa negar o seu voto á licen0:t para o 
processo de um Deputado, pa ra que o nosso collega peran. 
te os tribuuaes competentes po~sa proclamar bem alto a sua 
innocencia. 

Mas, em e.aso politico não se dá. o mesmo, porque ahi o 
Deputado é qna·si. sempre levado por icleaes que ás vezes, em 
um momento dado, são contraria-elo»' por un s e defendidos 
por outros, m11,s, que no dia im•mediato são considcrnclos até 
como icleae-s sublimes ! 

Veja, Sr. Presid ente, ,coroo se anda hoje <?m materia 
de crime :politico. Ainda agora o jornal La Mafürna, que se 
publica n·o Uruguay, no seu numero de 2 do corrente. aca . 
ba de Giz~r que foi pedida pelo Governo brasileiro, a pri-
são e extradicc-;ão de dous e::s:-marinheiros, criminosos por 
crtmes CO'lllmuns e ali internados; e sa·be Y. Ex. qual foi a 
resposta do governo uruguayo ? O chanceller respondeu que 
não podia :tornar effectiva a prisão, porque os accusa-dos 
se diziam ,criminosos politicos e a Co11stitnic-;ão urnguayn não 
permittin a extradicção em taes casos! 

Encarando po:r este là.c,q o parecer .. form o o meu ponto 
de vista, formo a minha doutrina. Acho que a Gamara , em 
<'aso dessa natureza, Quando está em jogo nm caso poli-
tico, e -não crime commum, em que o inclividuo é o re.spon-
savel directo, deve n egar a licença. m R:s:imé quando se tra. 
ta de urn representante da soberania nacional , lle um ma·n. 
datario, segundo a Constituição de setenta mil cidadãos 
brasi1eiro.s, pelos qunes responde ou cuj a vontarle ell e r e-
flecte no Parlamento. Como arrancar ao Parlamento bras i-
leiro um r epres·entante do povo e indigital-·o a ir para o 
fundo de um carcer-e, elle que representa se ten ta mil bra. 
sileiros, que devem pensar com elle, que deYem sentir com 
e1le, sonhando os m esmos icleaes pelll defesa da Patria, pe-
la liberdade do seu distric to ? 

As-sim, Sr. Presiden:te, tocla,;; a-s vezes que eu til-er de 
me manifestar sobre o assumpto terei esta conduc tn : em 
materia de crime commum, darei sempre o meu v-0to favo-
ravel ao processo para que o indig~tado se defenda; e em . 
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materia de crime politico, negarei o meu voto, porque en-
tendo -que o Deputado não r e.spoucle por si só e ames repre -
.senta, ele. u-ccôr do com a Constituição, a vontade de .~·etenta 
mil brasileiros, que devem pensar c-om elle, que devem ter, 
como disse, os mesmos ideaes .pela grandeza da Patria. 

Em ma.teria, portanto, de crimes commun-s, repi~o, se-
rei o primeiro a votar pela . liceuç.a, porque acreclito que o 
proprio indigitado será o primeiro a querer vir fa zer luz 
S(>)J re a accnsação -que lhe é imputada; mas, em crimes po-
liti-cos, em que somos muitas vezes domi-nados pelas pai-
x ões , não posso ter o mesmo procedimento, porque si u ns 
clü:em que este ou aquelle caminho é o verdadeiro , outros 
podem pensar ·de maneira diversa, sendo assim necessario 
que os dias se passem para que se esclareçam -os a<!ont eci-
mentos . 

Nestas condições, ·declaro á Gamar a c1ne nego perem, 
:ptoriamente, terminantemente, o men Yoto ao parecer, ·e 
que serú essa minha doutrina d aq ui pam o fnturo: quando 
se tratar de crimes politicos, não concederei jámais au-!ori-
zação . 

Mas quero ainda ponderar: no caso do Deputado .Aze-
vedo Lima, qu e crime commetteu S. Ex? Conforme a-os au-
tos, S. Ex. responde pelo crime -de querer a liberdade para 
o Distr icto Federal! Crime monstruoso. Sr . P residente ! 
Crime <le promover a effectivi<lade rlaqúillo que a Constitui-
ç_,ão de 24 de fevereiro ,consubstanc iou - a autonomia d·o 
Distri.cto Federal ! . . . 

Esse, o grande cr ime, o de qu erer que desappare<;a o 
jugo que opprime o Districto Fecleral , para que lhe venham 
dias mais felizes ! 

.Ainda .hontem, Sr. Presidente, r endíamos as nos,5as h·O-
·menagens ao Peru' , a. proposito da. celebre batalha de Aya-
cucho. E que significa essa bata lha? Em pela liberdade da-
quelle · paiz ! · 

Lembro o dia em que Boliv·a r e Sucre puderam var -
rer, das -terras da .America, ,com a s ua espa.cla e a -sua car a-
bina, e- para sempre, o jugo tyrannico rla H espanha. 

B:01! t e ;I 1, e:·a a Gamara, era o paiz inteiro a homena-
;:ear esse feito heroico, pr aticado em nome desse ideal ale-
n rntad o ! Pois bern ! Sr. Presiden te, o ,crime do Deputado 
Azevedo Lima não é mais nem meu os do que esse: o de ser 
cupaz de empunhar armas pnrv defender :tambem a liber-
dade elo Districto F ederal. · 
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Bemdicto crime, Sr. Presidente! Bemciicto o crimino-
so que se apresenta em um tribunal para ser julgado por 
seus pares, por querer o raiar da liberdade e da felicidade 
para a sua patria ! 

V 

(SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO) 

O Sr. ·Plínio' Casado - O nobre D'eputado Sr. Vicent1.1 
Piragibe ao exorcliar o seu brilhante discurso, assignalou, 
com rara precisão ele phrase, a imrportancia do . assumpto · que 
ora se ventila neste ·debate. 

Trata-se, -effectivamente, ele caso que entende clire-
ctamente com a dignida,de, c-om a Iiberda-de e com a inde-
:pendencia do Podfi)r Legislativo. Isto posto, não me soffria 
o animo ficar calado, e, ao contrario, corria-me o dever d_e 
vh: a esta tribuna expôr com a mais a·bsoluta lealdade e 
com a mais perfei:ta sinceridade, como um verdadeiro juiz, 
que neste momento sou, a min!ha opinião .sobre o pedido de 
licença para .ser proceesado o ·nosso illustre collega, o nota-
vel parlamentar Sr. Azevedo. Lima. 

· Tempo houve em que ainda se discutia o conceito ju-
l"idico-politicio das immuniclacles parlamentares; nia-s, hoje 
.em dia, este thema :tem um cunho de truismo; chega a ser 
uma paremia o conceito de que as immnniclades parlamen-
tares não são 'privilegias incompativeis eom o regimen _lL 
vrc e democratco sob que vivemos, nem são estabelecidos · 
em proveito pessoal elo representante, mas prerogativ'a-s 
,politicas da funcção ... 

6 SR. JOÃO SANTOS - Da funcção de legi~lar, não 
ele fazer tevoluções . · 

O SR. PLINIO CASADO - Perfeitamen:te; nem seria 
capaz de dizer o contrario. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não só ela funcção 
-de legislar, mas ela funcção ele criticar actos do Governo. 
de debater. ' · 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Da funcção legislativa, 
0m .summa, digamos assim: 

O SR. PLINIO CASADO - O nobi·e Dêputàdó pela '.Ba-
hia, mestre de direito, sabe que sã,o prerogativas da fu:nc. 
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ção, para assegurar a liberdade, a independencia do Poder 
Legislativo. 

· As immunidades não constituem' privilegio, nem prero-
gativa, que pertençam á Oamara e das quaes esta possa 
fazer uso -como bem entender, dizia Jefferson. 

E' identica a opinião •de Cooley, quando affir-ma que 
as immunidades p,arlament-ares são prerogativas inherentes 

,á funcção do cargo e instituídas mais no interesse do povo 
do q_ue no do proprio representante. 

Faustin Hélie assevera que a immunidade não é pri-
vilegio, mas tão sómente uma garantia política da funcção. 
E Descampe, ,perante o Senado da Belgica, a 4 de abril de 
1900, em trabalho muito brilhante e profundo, avançava, 
entre outros conceitos, o seguinte: as immunidades par-
lamentares san,ccionam praticamente a liberdade, a inde-
pendencia do parlame,nto, no ,desempenho de sua miss-llo. E. 
ainda aggregava o notavel parlamentar que eHas s·e 
identificam de alguma sorte com o direito, que tem a 
nação, . de, pelo orgão -de -seus mandatario51, exprimir a ~lua 
vontade soberana. 

São prerogativas, mas não privilegios, porque privl-
legio,s são concessões feitas a part-icular,es ou em proveito 
des,ses, e a desigualdade de tratamento na hypothese vi-
sa, não os interesses de ordem privada, mas o interesse de 
ordem publica. 

Senhores, firmados estes principio& incontroversos · so-
bre a natureza e finalidade das immunidades parlamentâ-
res, resulta logicamente que, nesta materia, a Camara. tem 
uma .esphera re stric-ta de acção tem ·um poder Jimita•do de 
investigação e de pesqu.iza. 

O gra.nd·e escriptor italiano Sant' Angelo Spottosse diz 
que é -essa precisamente uma das c·onsequen-cias dos prin-

. cipios -caracteristico.s, não da ~nviolalYilidade :i;>;essoal, co-
mo muitos denominam essa immundidade, mas da inviolabi-
lidade da pessoa, para o , exerci cio da funcção de represen-
tan:te da nação. 

A Camara não põde constituir-se corno um tribunal ju-
cliciario, nem mesmo como um tribunal de jury. Não p6de 

' absolver, nem . ,condemuar ,o nobre Deputado. Não p6de en-
t rar a fundo na questão para declaral-o innocente ·ou decla-
1:·al-o culpado. -Tanto importaria em de'pravar a immunida-
de parlamentar, em transformal-a em um privilegio indigno 
e -odioso, em crêar um fôr.o. Bspecial para o -representante, 
em i1surpa,· a~ attribuições ·do Poder Judiciario, em poster. 
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gar o princ1p10 fundamental da ·divisão dos poderes, con-
sagrado no art. 15 da Constituição, e em menoscabar o 
canon sagrado da igualdade civil. 

Preciso chamar a attençã:o da Caro.ara para a impar-
cialidade com que estou fallando, porque, ao votar contra 
a concessão de Hcença para ser processado o nobre Deputa-
uo Sr. Azevedo Lima, não nern~ss-ito de infringir as doutrinas 
que sempre sustentei do alto da minha cadeira de direito 
publico e constitucional na Faculdade de Porto .Alegre; não 
necessito de tergiversar, s'ophismar pam chega r a este resnl-
tado, de accõrdo com ·os principios que dominam a mate-
ria em todos os paizes ,cul:tos. · 

O SR. LINDOLPHO PESSOA - Muito bem; todos de-
vemos ser imparciaes porque- o que está em julgamento é 
a prerogativa do mandat,o e não as idéas politicaB do Sr. 
Deputado Azevedo Lima. 

O SR. PLINIO CASADO - · T·anto maia quanto esta-
mos aqui na posição de juízes. 

Senhores, embora a Gamara não esteja ads:tricta á pr_o-
v-a dos autos, pôde, como tribunal politico, examinar o fundo 
da caus,a, para decidir se deve -ser suspensa ou não a im 0 

mu;nidade parla•m.entar, para decidir s-e a accusação é s-in-
cera (muito bem), se é leal, se é seria e tambem para sa-
ber e decidir se ha conveniencia, opportunidade e urge11C'ia 
em entregar o re,presentante á Justiça. 

O SRl. ALBEJRICO DE MORAES - Urgencia não ha, 
porque o · crime de conspiração é imprescriptivel, conforme· 
a votação ultima de.sta Casa. 

O SR. PLINIO CASADO - Quero estudar, á l'uz destes 
princípios, o caso em debate. Penso não melindrar a ·delica-
deza dos nobres Deputados da maioria, 'dizendo que esse 
pedido de licença e que essa accmsação não são sinceros, 
não são leaes, não são serios. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muito bem. 
O SR. PLll~IO OASADO - Qwe não 00'0 s1uce'!:os e 

leaes, já o affirmaram os ciistinctos (!0llegas que illuS1lra-
ram esse debate e que demonstraram, á sadedade, .que fal-
tam, além da sinceridade e da lealda,cle, os, outros reqtú\Si-
tos, como o da seriedade, porque, no caso vertente, nem ·Se 
integrou· a figura criminologica ·da conspiração. (Muito 
bem.) 

Não precido repisar, retrilhar os argumentos expendi-
dos pelos meus i.llustra,dos ,collegas. · Onde está a lealdade, 
onü-e ll'Stá a sertetl'au:e, . owe está a sinceridade desse pediu o 



324 - SEU?. J.liEZES DE DIC'l'ADURA 

de licença e d-essa ac-cusa!;ão, -característicos, que são de 
rigor, na censura do direit-o parlamentar e da opinião de 
.todos os tratadistas, para que se possa conceder a licença? 

A seriedade não existe no caso, porqu€ esses depoi-
mentos, esse.<;; autos de perguntas feitas ao Sr. capitão de 
mar e guerra Pr·otogenes Guimarães não podem ser levados 
a sério. 

Qual o valor jurídico desses dotumentos? São uma 
confissão? Não, não teem os caracteristi-cos de uma confis-
são; seriam quando muit-o uma confissão extra-judicial, 
que não poderia :ter · o menor valor para nôs. 

Além disso não se trata de uma confissão espontanea, 
livre e sim -de uma confissão suggestionada, suggerida, co-
mo brilhante e cumpridament e o provou o nobre Deputado 
senhor Adolpho Bergamini. 

Para não estar cansando os meus collegas -chamarei a 
attenção <la Camara apenas para €Ste ponto: 

"Perguntado sobre se é verdade ter affirmado 
a-o Sr. Presi<lente da Republica que, no governo a 
installar.se como consequencia da victoria do movi. 
mento revolucionario, o cargo de Prefeito -do Distri-
cto Federal seria occupado pel_o Deputado . Azevedo 
Lima, ou por pessôa de sua indicação, res.ponderi que 
o cargo de Prefeito do Distri-cto Federal não seria 
occupado pelo Dr. Azevedo Lima, política militante 
·do Districto Federal, isto porque ·o depoénte julga 
medida não aconselhada entregar cargo de tanta 
responsabilidade a individuos políticos, interessados 
mais em servir aos interesses políticos de seu parti-
do, que em zelar pelas funcções de cargo cuja ne-
cessidade primordial é a independencia da funcçã·o, 
cumprindo ao declarante accrescentar . . , " 

Isto é grave. 

" . . . que o nome do Deputado Azevedo · Lima 
veiu :por elle citado ao Sr. Presidente da Republica, 
a proposito de uma queixa que esse Deput ado for-
mulára em roda de politicos, de que no movimento 
a estalar não se lhe tivesse reservado o cargo de 
Prefeito." 
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l'erguuto ag,ora, Sr. Presidente: de quem soube o ca-
pitão de mar e guerra Protogenes que o Sr. Azevedo Lima 
se havia -queixa-do, em roda de politicos, de que a indicação 
de seu nome para o cargo ele Prefeito fôra rcchassada re-
pelHda? 

Pela maneira por que está redigido esse · depoimento 
é licito levantar-se a suspeita de que o Sr. Protogenes -sou-
be disso pelo proprio Sr. Presidente da Republica ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. · Maximé 
combinando com o depoimento do Sr. Seabra. 

O SR. PLINIO CASÁDO - . . . maximé . combinando 
com o depoimento do Sr. Arthur Seabra, que diz "que ao 
ser inquirid·o pela (Primeira vez, o Sr. auditor de guerra, Dr. 
Augusto de Lima Filho, declarara a elle depoente que o De-
putado Azevedo Lima havia denunciado, ao Governo, de 
que, naquella noite ·do dia 20, áe 2 horas da mall'hã, iria ar. 
rebentar uma revolução na esquadra e que os officiaes em-
barcariam s-ob a protecção de populares com bombas, 
etc ... " 

Eis ahi ! Na censura da lei, em face {los principios do 
direito, essas declarações não feem o menor valor, porque 
se vê logo que ellas foram extorquida.B, foram suggeridas 
por meios indignos, subrepticiamente, ,cavilósamente, usan. 
do-se de estratagema-s, de ardis tôrpes, -q.ue não podem ab-
solutamen:te convencer a Camara .{le que esse inquerito foi 
feito de accôrdo com as formalidades legaes. 

Nesse particular, precisamos fazer um ligeiro trabalho 
âe psychologia. Imaginae, senhores, qual era a situação de 
e.s,pirito ·do c,apitão d·e mar e guerra l'rotogenes,I naquella 
calada da noite, preso na rua Acre e conduzido em uma( 
"viuva alegre", vendo de um momento para outro obscure-
cidos os ,p,ontos luminosos da sua car-reira -de soldado, quan. 
do, inquirido, to1;turado, sugg-estionado com innumeros ar. 
dis, disse uma serie in-congruente de cousas que não podem 
absolutamente merecer credito e a · confiança da Camara 
pa:ra um acto de tanta monta, de tamanha responsbilidade, 
qual o de entregar.se ã justiça um representnnite da Nação! 

Quan{lo queiram admittir que seja séria a accusação e 
que isso nada prove contra a veracidade da accusação, per-
guntarei , se ena é leal e .sincera, se houve lealdade e siuceri-
dade nesse inqueri to? Ponde a niã-o na consciencia e res-
pondei ,se, ao contradro, não está prov·ada a deslealdade, a 
felonia, a falta de sinceridaue desSll. accusà'ção IJ'O'licial. 

\ 

\. 
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O SR. CIDLSO BAYMA - De quem é a . accusação 
do capitão de nrnr e guerra Protogenes Gui_marães ou cl.a 
P•o-llicia '! 

O SR. PLINIO CASA-DO A Policia estriba-se em 
dep·oimentos qne ella mesma -conseguiu suggerir ou extor. 
quir, afim -de depois pedir a licença para processar o nobre 
Deputa-do Azevedo Lima. 

_ Dev-emos entrar no fundo ela e-ansa, não para julgar, 
não para condemnar ou para absolver, mas p.ara saber se 
ha provas, se houve lealdade e sin-ceridacle, em virtude das 
quaes se possa entregar um Deputado á Justiça. 

O SR. JOÃO SANTOS - A situação psychologica do 
Sr. Protogenes não era a que V. Ex. descreveu. Lembre.se 
V. Ex. ele que elle faz allusão a um político não militante, 
de S. Paulo, cuj-o nome não declina; estava, portanto, na 
integridade elo , seu espirito. 

O SR. ARTHUR CAETANO - Então V. Ex. nega que 
o Sr. Presidente ela Republica esteja com parcialidade? 

O SR. JOÃO SANTOS - Nego, porque não a-credito 
que o Sr. Presidente da Republica fizesse insinuações. 

O SBJ. ADOLPHO BERGAMINI - Então não acredita 
no depoimento tod-o. 

O SR. PLINIO CASADO - Tudo leva a crêr, Sr. Pre-
siden·te, que se trata,· no caso, de uma perseguição politica, 
ele manobra habilmente engendrada para · retirar desta Oa-
mara o Deputado que, com tanta firmeza, com tanto talen-
to, com tan:t,o vigor, tem sabido defender os direitos do po. 
vo e a causa que abraçou, com a lealclatle e a energia ele 
que é capaz o seu caracter. 

O SR. JOÃO SANTOS - Quem resp6ncle a V. Ex. é o 
Sr. Deputado .Azevedo Lima, que declarou, aqui, ela tribu.na, 
ser revolucionario. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E que tem isso ? 
O SR. JOÃO SANTOS - E' uma confissão. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - P.or idéas não se 

pode ,rer proce.'>sado. 
O SR!. PLINIO CASADO - Sr. Presidente, ainda 

quando fosse leal, sincera, séria a accusação, isso não bas-
tava, na opinião elos tratadistas, pa,ra ser concedida a li-
cença. 

Era preciso ainda que o caso se revestisse ele cara-cter 
de gravidade e de urgene<ia ... 

O BR. J0..i.O SANTOS - O momento é grav-e. 
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O SR. PLINIO CASADO - ... para que o processo 
não pudesse ser nem rew.rdado nem suspenso. 

'rem sido essa a opinião sustentada na França - de 
uma feita, no Senado, deante elo parecer mianime, de que 
foi relato!.' Garreau, -e, de outra, na Oamara elos Deputados, 
sendo relator Paul Bertrand. 

Além ,(la ,s•erieclade, da lealdade e da sincerid::tcle do pe-
dido, são necessarias ainda essas condições de gravidade e 
de urgencia. 

Ora, per gunto, onde está a gr-avida<le dessa accusação? 
Ha, ruqtú, apenas, uma confusão ela parte daquelles que são 

· favoraveiil ao pedido de licença. A gravidade estaria no fa_ 
cto, se el.le realmente fosse verdadeiro. Mas, não tem a ac-cu-
saçã,o a maie tenue e insig.nificante gravidade, -como mo8'tra-
ram os collegas qi::e me precederam, patenteando até que não 
existem os e1'ementos cons,titutivos desse <lelicto e que a par-
ti-cipação, no caso, do Sr. Azevedo Lima ifoi nenhnma, ou se 
teve alguma participação, ainda assim não põtle ser colhido 
nas malha.s de um processo. 

E, neste particular, vou mostrar, de maneira eviden-
te, que o pedido de licença, capitúl-ando o -delkto no art. 
115, § 2.o (-conspiração), e no ar-t. 18, aincla não é 1,incero. 
Vou patentear mais aos Srs. Deputados a falta de sinceri-
dad-e da -aut-orid-ade que pediu a licença. 

Cita-se o a r tigo 18. l\ir'a,s esse a-rtigo -diz: "São autores" ... 
Capitúla o crime no artigo 115, combinado -com o ar-

tigo 18. Mas qual o paragrapho? 
Vejamos o § 1.-o: "Os que -directamen:te resolverem e 

executarem o crime." 
Haverá alguem aqui que seja capaz rle -dizer que o Sr. 

Azevedo Lima resolveu e executou diredamente o crime? 
Será o autor material deste supposto crime de conspiração? 
Absolutamente, não. 

§ 2.o - "üs que, tendo resolvido a execuçã".o ·ilo crime, 
})rovocs:rem ou -determinarem ou1tros -a executal.o por ll'.).eio 
de dadivas, promessas, mandato, ameaçás, constrangimen-
to, ·abuso ou influencia de superioridade hier:irc!hica ". 

ü Sr. A:revedo Lima é autor intellect.ual '! Foi eHe, 
acaso, -a a lma do delicto o ·autor -psychico, na technologia de 
Impallomeni? Foi o Sr. Azevedo Lima que se aproveitou do 
commandante de mar e guerra Protogenes -G-11imarães co-
mo de um instrumento, afim de chegar á realização do 
crime de conspiração? Absolutamente, não. 

Teria resolvido a -execução do crime, teil-o-hia determi-
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nado? O ·Sr. Azevedo Lima teria provocado o crime por 
meio ide dadivas, por meio de promessa-s, por meio de n:i.an-
dato ou de influencia de superior hierarc·hko? Alb,solutamen-
te, não. · 

Po:isque invocou o Sr. Procurador Criminal es-ses tres 
p.a.ragraphos do artigo 1'8 ? 

Vejam os nobres colle,gas s·e isso é serio; vejam como o 
Sr. Procurador Criminal zom'ba até -da competencia e in.tel-
ligencia da Camara dos Deputados ! 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Chegou a pedir a 
prisão preventiv,a.. . 

O SR. PLINIO ,CASADO - O § 3.o diz: "Os que, an-
tes e durante a execução·, prestarem auxilio, sem o qual o 
crime não seria commetticlo." 

,E' o que se chama, em direito penal, a cumplicidade ne-
cessaria, q11-e o Codigo esta,belece como .autoria. 

'l'erinmos, entã-0, -de concluir que esse crime não podia 
ser commettído sem o auxilio -do ,Sr. -Az·evedo Lima. Alfasta-
do o Sr. Azevedo Lima, o crime não se daria, não se poderia 
dar, e eis que o Sr. Procurador Criminal pede á Camara, 
gracejando comnosco, zomib·ando -da nossa intell-igencia e 
da nossa comp·etencia a propria prisão do cleputa•d-o. 

Sr. Presidente, tinha muitas considerações a .fazer, más 
o tempo me não permitte. 
. De accôrdo, por ,conseguinte, com os principios preva-
len-teS7la materia, ele accôrdo com a doutrina vktoriosa em to-
dos os povos cultos do mundo, de accôrdo· com os meus sen-
timentos patrioticos e com o profundo respeito que ,devo á 
Ca.mara dos Deputados, á sua liberdade, -á ,su·a in<lepeniden-
da, pelo carinho que tributo ao cargo que occlupo, voto 
contra o pedi,do de licença, p01'que elle constitue uma violen -
cia, é um caso typico, para -0 ,qual todos o,s escriptores cha-
mam a attenção. E' preciso vêr se ha ahi alguma influencia 
do E,xercito, ou se porventura poderá haver. A licença não 
põd·e ser -conce-dida, em ca-so af.firmativo. 

O Sr. Baptista Luzar-do lemlbrou muito ·bem; não -se 
trata de crime ciommum, d.e crime infam-ante, que tor-
na-sse o r -epresenta,nte incapaz e indigno ele continuar no 
nosso conv-ivio, de crime que J izesse çom que a 1n-esença do 
representante nos fosse molesta, nos fosse aborrecida, de 
modo que tivessemos verg-0nha de estar em contacto com 
S. Ex. 

Nos crimes politkos, o derrotado de lloje pôde _ser o 
victorioso -de amanhã. 
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(-.!uem sabe, sellhores, se com estes que se batem _contra. 
o. Governo, contra a autorida·de constttui-da, não está a ver-
da·de, não estão os bons principio.s e não está a propria sal-
vação ,da Patria e da Republica'? 

Srs. Deputados, eu quizera, nesta hora, que a Camara 
se elevasse á altura do mandato ·que o povo nos confiou; 
quizera ,que -cada um ele nôs, que todos nôs juntos tivesse-
mos espinhas de aço e não espinhas -~le sêbo, tiv·essemos 
a energia de votar unanimemente contra -essa licença,, para 
que -continúe na sua <!a,deira, honrando seu passado e defen-
dendo os direitos -do povo ,brasileiro, o notavel parlamenta;r, 
que, inquestionavelmente, é o Sr. Azevedo Lima, alma .pu-
ra; immaculada, transparente e ·diaphana, -ele patriota e -de 
republicano! 

VI 

. (Sl)JSSÃO DE 10 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Nogueira IP'en•ido - Sr. Presidente, os Srs. De~ · 
putados, que pertenceram á legislatura passada, tiveram en-
sejo, em 1922, precisamente neste mez de dezemJbro, de 
as,sistir a um espectaculo edifican te. De nina das ca·deiras 
do fundo :eleste recinto, er,gueu-se .digníssimo representante 
ela Nação, que, sem embargo ela responsabilidade de perten- 1 

cer ·á maioria desta Casa e ·de ser amigo p.essoal -do ex-Prf!-
siclente da Re-publica, Sr. ·Epitacio Pessõa, veiu, <!Om a gra11-
de autóridade ele ex-ministro da Justiça e -de a,baliz-ado cons-
titucionalista, combater, -com energia, o pedtdo -de licenç:a. 
para o processo do então Deputado pelo Estado do Rio, o 
Sr. Macedo Soares. 

E aquelle representante, que allia,va ao espirito do mais 
viv.a.z pa triotismo, a mais alta cultura jurídica, o Sr. Carl<>s 
Maximiliano, recordava á •Camara que a · immunidade . par-
lamentar não é uma garantia individual elo coJ1gressista, m:1.s , 
o .broquél ela dignidade, -da liberdade e -ela independencia -da 
Camara, .a, gaTantia da intangi!bilidade .do mandato legisla-
.tivo. E affirmava ·que, no regímen republicano, houve um 
sô caso de -se conceder licença ,para processar Deputado por 
crime politico: 1foi na :administração Prudente ,de Moraes, 
quando se pretendeu subs'tituir, p-o-r meio ·elo assas.iimo, a 
suprema mag-istratur..a do paiz . .A.inda a:ssim, sô depois -lle 
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longos e e1üco11 ·debates, foi qne a Gamara teden á p~·e.s-
são da opinií'ío qne fõra eno1'me, d-evido ao horror desperta-
do pelo deli-cto. 

E', pois, Sr. Presidente, tradição nossa. a negação da 
licença para processar parlamentares, por isso ·que, segundo 
salientou iHlm,tre estadista, tambem, n.o Im1Jerio, foi sempre 
recusada licença, toda a vez que o processo não se fund:a,va 
na verda:de e na jus tiça. E' a,ssim que, em 1856, o conse-
lheiro Saraiva, impugnando o pedido ·de lice,nça para o pro-
ces-so -do Deputa,do Pinto Pacca, sústenton o verda-deiro prin-
cipio constitucional , -dizendo, com a sua formid-avel eloquen-
cia, ,que "os Parlamentares que entregam os seus represen-
tantes sem examinar as ,provas e por motivos políticos, se 
dissolvem." 

N:lo querenuo, Sr. Presidente, incorrer na r esponsabi-
lidade de h·aver contribuído p-ara a dissolução moral do Con-
gresso, a que tenho a honra ,de pertencer, entendi, em con-
sciencia, estudar os documentos que in.strniram o pedido de 
licença para ·processar o 'Deputado, Sr. Azevedo Lima, dado 
pela Procuradoria Criminal -da Republica, como incurso no 
ar t . 115, § 2.o, do 0odigo P enal, e cheguei á conclusão da 
improcedencia ida accusação , mais ainda, da inexistencia do 
proprio delicto. 

O SR. ALBERIOO DE MüRAmS - Muito ,bem. 
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Em voto proferido no 

accõrdão do -Supremo Tribunal, de 28 de maio de 1923, a 
proposito do ha~eas-corpus n. 9.133, impetrado por um dos 
denuucia:dos pelo movimento sedicioso de 1922, o Sr. Minis-
tro Muniz Barreto, magi,strado integerrimo e, ao mesmo tem-
po, insuspeito á situação, teve opportunidade de, examinan-
do a figura jurídica da con,spiração - que é o delicto at-
tribuido ao Deputa-do, 'Si:. Azev-edo Lima, assignalar ,que 
esse delicto sui gene:riis exige, para a sua perfeita caracteri-
zação, os seguintes elementos: a) um facto d-irec,tj;o e uma 
determina.da m éta, que con,siste em mudar ou a Constituição 
P o.Htica. da Republica ou a fõrma elo Governo estabelecida ; 
b) o modo violento para a realiz,a,ção ,da mudança das refe -
ridas insti tuições, seja violencia physica, seja moral, por 
ameaças e intimidações. Por facto <lirecto dev€-,se entender 
um facto externo, executivo i doneo , isto é, capa.z de condu-
zir ú méta criminis (Florian-Delitti cont ro la sicurezza 
dello Stato, pag. 355.) 

E' bem -de ver, Sr. Prestdente, que, ,pa.ra ser punível, 
esse -facto ~xterno deíe ter pelo menos começo de execução, 
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e para a sua realização deve haver o concerto de 20 ou maia 
pssoas (art. 115, do ·Codigo Penal). 

Ora, pelo proprio offido do Sr. Marechal Chefe de Po-
licia, ao Sr. Ministro da Justiça, apenas se c.on•statou uma 
reunião na rua do Acre, na qual intervieram pes-soas em nu-
mero inferior a vinte e na qual nenhum acto de violencia 
teve loga.r, com o objectivo ·de mud,ar as instituiçõe-s. Assim, 
é forçoso reconhecer ,que, considerada embora · existente a in-
tenção, o facto não :teve o desenvolvimento necessariÕ a 
completar o iter criminis, não chegando :m,esmo a constituir 
inicio -de execução. Não -se verifica, portanto, no caso verten-
te, a figura juridica da co·nspiração. 

Nestas condições, demonstra,da a inexistencia do p1:oprio 
delicto, como poderia a Caro.ara conceder licença para ser 
processado um de seus membros? 

Impõe-se a. recusa dessa licença, cuja concessão impor-
taria em humilhação para a propria Caro.ara, em flagrante 
offensa ás suas prerogativas. A immunidade -do Deputa,Jo -
conferme a-ccentuei - é uma garantia d·a independencia da 
mesma -Camara, e não privilegio ·do Deputa,do. 

E' por estes fun-damentos, Sr. Prooi-dente, fundamentos 
de ordem jurídica e ele ,ordem Ínoral, qt1e eu, a despeito ele 
_minha solidariedade com a maioria, voto, -como manifesta-
çã-o de um -dever de jus•tiça, contra o pedi-do de licença para 
ser processado o nobre Deputa-elo, Sr. Azevedo· Lima. 

VII 

(SESSÃO DE 26 DE DEZEMBRO) 

O Sr. Alberico de Moraes - Sr. Presidente, ag1·acleço 
ao meu illustrado collega e amigo Sr. Adolp!ho Berg1tmini, 
o haver-me cedido a palavra, quando deveria ser S. Ex., pela 
inscripção, quem teria de occupar a attenção da Gamara 
neste momento . 

. s. Ex. o fez, Sr. Presidente, porque sabe que a mi-
nha presença na tribuna -será por poucos instantes, por-
quanto o parecer <la honrada Commissão de Justiça já foi 
por mim longamente es-tudado e combatido, q~ando em dis. 
cussão no seu primeiro ·turno. 

As'sim, farei apenas algumas cousiuerações. Começa-
rei lenqo, Sr. Presidente, trechos <lo disc1:1rso aqui · pi,o.nun. 



- 332 SEIS MEZES DE DICTADURA 

ciado pelo meu illustre -coHeg,!t e velho amigo, o Sr. Celso 
Bayma, a quem muito admiro pelo grande talento e since-
ridade de suas co,nvicções, mais de uma vez p,o-stas em 
evidencia na elaboração deste parecer e na sua sustentação 
brilhantc,mente produzida perante esta Camara . 

. Disse S. Ex. 

"O parecer que elaborei é o resultado de um 
estudo e de uma convfoção. Não seria jamais instru-
mento de qualquer ·o·rdem, ·para perturbar o · direito 
e a liberdade de quem quer que seja, c-om essa pre-
occupação conetante que tenho do meu direito e da 
minha liberdade." 

Todos nós lhe fazemos justiça. Este parecer é, sem 
duvida alguma, o resuHado de sua -convicção, convicção 
que promanou da leitura das 'Peças de um s-i,mip.les in,que-
rito policial, feito em pleno estado de sitio; este parecer só-
mente é o resultado de uma sincera convicção,- porque S. 
Elx. quiz, infelizmente, applicar ao estudo das peças que ins-
truem o pedido de licença ,para ser pr-o·cessado um Deputado 
as regras usuaes e classicas elo processo na justiça fede-
ral, estabelecidas no art. 53, do decreto n. 3.084 de 1918. 
S. Ex. disse que são tres ' as phases classicas do proceeso 
criminal: a denuncia, a pronuncia e a sentença; applica ao 
caso vertente estas mesmas phases do processo criminal na 
justiça federal, quando, a meu vêr - e este é o ponto 
de divergencia entre mim e a pes-sõa do illustre represen-
tante de Santa Catharina - quando a meu vêr esse de. 
ereto não tem, não pôde ter, a sua ap'Plkação integral ao 
-caso em estudo, isto é, na sua primeira phase, sua phase 
inicial; - em face elo art. 53, elo decreto citado, bastam 
inclicios le'Ves ou de presumpçãO' pa,ra a denuncia. 

Mas, Sr. Presidente, como podemos nós conciliar as 
expressões: iudicioR leves ou de presumpção da referida lei 
.ele processo, com as expressões 0ons-titucionaes do art. 26: 
- "a Camara res,pectiva resolverá sobre a procedencia da' 
accusacão? !" o,; que pensam de modo contrario vão objectar que a 
procedencia ela accusação será estucla:da quando ,o proces-
so estiver na phase -da pronuncia exclusive. 

Mas, não é isto o que se encontra no art. 20 da Cons-
tituição que sómente falla em pronuncia pa,ra ligar a ella 
o caso de prisão em flagrante de crime inafiançavel. 
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A Ca_mara, deante d·o texto constitucional, terá sem. 
pre que estudar a procedencia da accusação, para a denun-
cia, na ,p1lase em que -a jus tiça não ouviu ainda o accus-ado 
e terá ainda de estudar a procedencia ela a ccusação, para a 
pronuncia, na phase em que o aécusado já tenha s-iclo ou-
vido. 

Ora, dizer sobre a procedencia de uma accusaçã,o que 
é , um a-ctó delictuos·o já solemnemen te classificado pelo 
procurador como sendo crime d•e conspiração - a,it. 115 § 
2 .o, elo Godigo Penal, e art. 18, do mesmo Godigo, é, Sr. 
Presidente, irrefutavelmeme, um passo de grande respon. 
sabilidacle para a Gamara, que se não deve satisfazer, pa. 
ra uma tal resolução, com os indkios de mera presum-
pçã'o, de que fa la a lei do processo -s-obre -a qual a illnstra. 
ela Gommissão calcou o seu parecer. 

Se assim fosse, o legislador constituinte, &'eguindó 
aliíts as constituições de outros paizes, não teria pretendi. 
do abalm· a Gamara ou o Senado com um -sim;ples ,pedi>do 
par-a processo ; ·ter-se-ia limitado aos casos de prisão ou de 
pronuncia e prisão . · 

Dentro em pouc,o, Sr. Presidente, ~erei á Gamara, um 
recente accordão do Sup,i·emo Tribunal , pois que é do anuo 
ele 1915 . no qual, pela discussão em torno elo mesmo tra. 
vada, ficou interpretad,o que a proceclencia da accusação 
deve ser estuda da no pedido ele licença para "inst11urar o 
processo . " 

E', pois, o dis,positivo constitucional elo art. 20 que 
regula a materia, estabelecendo, na sua rigidez, as verda. 
deiras normas do pedido de licença para o processo de De-
putado e Senador, assim como os arts. 29, 33 e 53 , regulam 
o processo do Presidente da R epublica. O illustre relator 
deveria ver que o art. 20 da Constituição, em sendo um ar-
tig,o da lei fundamental , tem pelas suas expressões litte-
raes a lguma cousa de processual e elle é que deve dominar 
a ·regra de processo, e não o alludido d ecreto n. 3.084, nas 
suas tres phases -c-lassicas. ' · 

O SR. NIOANOR NASCIMENTO Disc·ordo. de 
V. Ex. e do r elator. A questão elo pedido de licença pa-ra 
o processo é uma questão política e como tal é o empea. 
chment ... 

O SR. ALBERICO DE MORAES - V. Ex. diz que 
discorda de mim· e do relator. No entanto, pelo aparte que 
V. Ex. m e deu, estou em que V. Ex. não discorda de mim. 

O SR NICANOR NA,SÇIMJ.l1NTO ]J' iJossiv~i. 
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O SR. ALBERICO DE MORAES - Porque, diz V. Ex., 
a lic1ença 1para o processo de Deputado Azevedo IAma, 
assim como. por exemplo, ,para o Presiden-te da Republi-
ca, o. empeàchment é um p1,ocesso politico '. Trata.se, pois, 
de um processo, que tem dentro da propria Constituiçílo a 
sua fõrma de seguir ... 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ·- O seu rito. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO :.._ Muito generico 
O SR. ALBERICO DE MORAES - ... sui generis, 

· rn·oprio e especial ! 
O ernpeachment é uma instituição de direito consti. 

tucional e nã•o de direito penal.. 
Por conseguinte, · aqui.no que impressionou ao meu il-

lus-tre collega, r elator da Commissão, isto é, os leves indí-
cios eufficientes para qualquer processo, desapparecem nes. 
te cas·o. E' preciso que ,à• licença seja pedida quando hou. 
ver indicios vehemente,s, quando não haja nenhuma duvi-
da sobre a procedencia da accusação. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não sõ quanto á 
autoria, como tambem, e principalmente, quanto ao fa<!to 
delictuoso. 

O SR. PLINIO CASADO - Os indicicxs sõ teem valor 
quando o corpo de delicto está plenamente provado. Es,te é 
que é o argumento 1 

O SR. ALBJDRI,00 DE MORAES - Sr. Presidente, se-
guidamen•te ouvi fala-r em es1tuclo de meritis, da questã.o. 
Segundo uns, a Gamara, como tribunal, decide defünit-iva-
mente, segundo outros, -decide apenas sobre a opportuni-
claide. 

Não desejo encarar a questão sob esse aspecto: quero, 
tão sómente, estudar a exp.ressão do art. 20 da Constitui-
ção - a procedencia da accusação. 

Como se poderá estudar a procedencia de uma accusa-
ção, para dar ou negar a licença ... 

O SR. JOÃO ,SANTOS - Isso no caso de flagrante de 
crime inafiança vel. 

. O SR. ALBERICO DE MORAES - ... sem que tenha-
mos -de fazer alguma cousa mais do que conhec,ermos os 
l•eves indicias das peças do inquerito policial? 

O SR. JOÃO SANTOS - V. Ex. se lembra perfeitamen-
te· da disposição do Codigo Penal estabelecendo que, nos 
crimes de acção publica, a acção pen:al começa pela <i~-
nuncia do ministerio publico: · · 
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O SR. ALBERICO DE MORAES - A esse dispositivo, 
que V. Ex. citou e que conheço, sobreponho o texto da 
Constituição, o qual estabelece .tambem· uma fórma pro-
cessual. 

O SR. JOÃO SAN'.l;'üS --1 Não se contrapõem; harmoni-
1,1am-se perfeitamente. 

O SR. ALBERICO D]ll MORAES - Contrapõem-se na 
primeira phase, porque o artigo da Constituição manda qne 
se apure a procedencia da accusação. 

Sr. Presidente, os oradores que me procederam, ago-
ra como da primeira v-ez em que se tratou deste assumpto, 
estudaram os pareceres da Gamara republicD:na e da Camara 
do Imperio, e aquelles que os contrariavam, diziam sempre 
que a Camara pôde mudar de attitudes e ele pareceres, co-
mo tem acontecido . . A<ssim, o elemento historico nada vale. 

Disso eu, então, que, em materia de int~rpretação, p1'e-
firo a do Supremo Tribunal, interprete maximo das leis, e 
menos variavel do que os d-emais poderes. 

O SR. JOÃO SANTOS - Tambem o Poder Legislativo 
é interprete. 

O SR. ALBERIOO DE MORAES - Não contesto, mas 
é muito natural, e especialmente 'Ileste asumpto, seja accei-
ta a opinião do Sup1·emo Tribunal, pela serenidade dos seus 
julgados. 

,Vou citar ·um caso, em que o Supremo Tribunal de-
cidindo sobre as immunidades de um presidente de Estado, 
sentenciou, nesse julgamento, sobre o estuclo -completo das im-
rriunidades dos Deputados, dos Senadores, ' e dos membros· 
elas asembléas estadoaes. 

Requereu o procurador ela Republica licença para pro-
cessar o Presidente do Estado elo Ceará e chamo, sobre 
o caso, a attenção elo illustre membro ela Commissão ele 
Constituição e Justiça, Sr. João 1Santos. 

O SR. JOÃO SANTOS - Com muito prazer. 
O SR. ALBERICO D~ MORAES - O juiz Sá e Allm-

q uerque entendeu, como d.p,inião pessoal sua, que não se 
devia submetter O pedido de l¾!ença á a,ssembléa estadual, 
porqu•e, entencl-ia, a justiça federal não devia estar sujeita 
ás decisões de uma assembléa de Estado: mas, como o pro-
curador, em su'.l petição, declarára que julgados anteriores 
elo Supremo Tribunal autorizavam a fazer o pedido, o juiz 
Sá e Albuquerque consentiu em que o procurador fizesse 
tirai· cópia da queixa-m·ime, despachou a sua petição e o 
procurador dirigiu-se á assembléa estadoal do Ceará. 
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·Dahi tiro, desde já, dois argumentos: primeiro, ô juiz 
junto ao qual funcciona o procurador, pôde, ab initio, inde-
ferir um requerimento do procurador de pedid_o de licença, 
para se dirigir á Camara e desta solicitar a licença par.a 
instaurar procesrn crime contra um Deputado; segundo -

, a Gamara, como aconteceu ·na Assembl~a elo Ceará, es-
tudou inicialmente a proceden_cia <la accusação. 

O :S-R. JOÃO SANTOS Não apoiado; o juiz não 
pôde prohibir que· o promotor denuncie quem quer que seja: 
o que pôde é recusar a denuncia, e V. Ex., advogado pro- ' 
vecto que é, sabe que o ministerio publico é autonomo. 

O SR. ALBERICO DE MORAIDS - Indeferiu o iJ_J edi-
do, está no a-ccórdão: e o procurador recorreu do despà.cho. 

O SR. JO-~O SANTOS - V. Ex. é bastante talentÓso 
para ver que o simile não é perfeito. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Peço a V. Ex. que 
me deixe proseguir. Quero provar uma these que venho 
sustentando desde a, primeira discussão: que o p_!'ocm·aclor 
não pôde vir directame·nte á Cam,n-a e sim deve endereçar 
sua petição ao juiz junto do qual funcciona como repre-
sentante da Justiça Publica, e esse juiz é que tem de defe-
rir ou não tal petição, afim de que o pedido venha ou deixe 
de vir á . Camara. 

O SR. JOÃO SANTOS - Já se . foi o tempo em que o 
promotor, par.a denunciar, precisava de licença do juiz. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Não estou dizencfo 
· que, para denunciar, o promotor precise de licença do juiz. 
Logo , percebi que V. Ex. estava tão insistente por julgar 
que eu. affirmava nma cousa contraria ao direito e ás praxer;. 

O :SR. JO;iO SANTOS - O Ministerib Publico tem, 
ahi, em relação ao Deputado, o mesmo procedimento que 
em relação a qualquer cidadão, com a differença de que é 
preciso, par.a seguir a acção contra o Deputado, a licença 

·prévia. 
O SR. ALBERICO DE MORAES - O pedido de licença 

para se dirigir á ·Gamara não pôde vir directamente delle: 
tem de ser deferido pelo juiz. 

· O SR. JOÃO SANTOS - Assim estaria tolhida a acção 
do Ministerio Publico. 

O SR. ALBBRICO DE MORAES - Não, porque aci-
ma do Ministe1io Publico e do despacho do juiz está o 
Supremo Tribunal. . 

O SR. JOÃO SANTOS ---: O Ministerio Publico não é 

) 

! 
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subordinado ao Poder Judiciari-0: é considerado magistratura 
de pé, fiscalizando o poder judicante. 

O SR. ALBER ICO DE MO~AEIS' - Aprecio muito os 
apartes do nobre Deputado, não só pela illustração de S. JJJx. 
como pela sympathia que lhe voto . . . 

O SR. JOÃO SANTOS - E o meu respeito por V. Ex. 
e a tolerancia que sempre encontro de sua pa1te é que me 
autorizam a .apar tear. 

O SR. ALB]J]RICO DE MORAES - . . . mas preciso 
completar o meu pensamento e mostrar que, por maior que 
seja a minha admiração pelo nobre Deputado, tenho, para 
me abrigar, neste caso, uma decisão do Supremo Tribunal, 
tão completa e tão feliz que nella encontrei a elucidação de 
todos os aspectos do assumpto em debate. 

O SR. JOÃO SANTOS - Custa-me acreditar que o Su-
premo Tribunal considere o Ministerio Publico suboi-dinado 
Íl magistratura judicante. 

O SR. NICANOR NASCIMENT0 Tenha o orador 
muito cn-idaclo c>om os accórfüí.o-s ... 

O SR. ALBERICO DE MORAES Tenho mais cui-
da do com a minha ignorancia e não posso por isso deixar 
ele procurar r e.fugio á sombra dos accórdãos. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. sabe <J que é 
jurisprudencia? E' o registro das variações dos tr ibunaes. 

O SR. ALBERICQ DE MORAES - Sr. Presidente, do 
accórdão a que a lludi foi relator o Ministro Manoel MUTti-
nuo, têm ::üncla as assi·gnaturas elos Srs . Oliveira Ri.beiro, 
Pedro Lessa, Canuto Saraiva, André Cavalcanti, Coelho 
Campos, Godofr ello ·Cunha e Sebastião Lacerda, este venciclo. 

Pois bem, o accórdão vae provar que o p1·ocurador, pe-
u in do licença para pros·eguir - ahi ;já era para proseguir 
o juiz indeferiu. 

O SR. J0-10 SANTOS - Pediu licença ao j uiz? 
O SR. ALBERICO DE MORAES - Pediu licença para 

tirar peças de tuna queixa dada por particular, para p1·oces-
sar um P1;esidente de Estado e um Senador e o juiz iniefe-
riu o requerimento do procura dor, qne assim não ponde so -
licitar a licença ao Senado. · 

O SR. JOÃO SANTOS - NatUTalmente, o repi-esentan te 
do Ministedo Pnblico só se dirigiu ao juiz porque, sem au -
torhmção deste, não se podia m extrahir as peças do proces-
so, e elle, Ministerio Public o, queria que o seu pedido di-
recto, á Gamara respec tiva ou ao poder competente, fosse 
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devidamente instruido. Não é que a licença se toTnasse ne. 
cessada para procedimento inicial do Ministerio Publico. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Se ó juiz negou 
essa licença ... 

O !SR. ,JOÃO SANTOS - Para tirar _peças, não paT:1 o 
Minis~erio Publico agir. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - V. Ex. quer saber 
por que elle negou a licença? Preciso fazer o historico; e, 
se for interrom1)ido continua.damente, ou terei de desrespei-
tar os apartes, o que não quer-o ... 

O SR. JOÃO SANTOS - Extrema gentileza de V. Ex. 
O SR. ALBERICO DE MORAES - . ... ou não chega-

rei ao fim. 
O· procurador, Dr. Cm·los Costa, pediu ao juiz substituto 

Sá e Albuquerque licença para se dirigil' á Assembléa füs-
tadual do Ceará, solicitando autorização, nos termos do art. 
55 da Constituição do Ceará, afim de processar o Presidente 
do Estado. · 

A Assembléa, em parecer unanime, negou essa autoi:i-
r.ação, porque· a accusação não procedia, era apenas um tor-
pe manejo político. 

Decorridos tempos, esse mesmo procurador quiz pedir 
licença para processar um Senador da Republica, indiciado 
como co-autor ou cumplice no crime imputado ao Presiden-
te do Estado, por uma questão merame:nte politica. 

O juiz, que já tinha conhecimento da decisão. da As-
sembléa, com relação a um dos autores, indeferiu a petição. 

Logo, .se o juiz negou a Hcença, é porque eleve tom,ar co-
nhecimento do assumpto e tem o direito de o tomar. 

Neste ponto, os autos, em v-irtude de recurso do procu-
rador, fo·ram para o juiz Pires e Albuquerque, e deste para 
o Supremo Tribunal, que confirmou a decisão. 

Isso, para o caso, é apenas um incidente; eu queria 
provar que o procurador não podia, directamente, vir . á 
Oamara; tinha ele ir ao juiz e este, então, se di-rigir a esta 
Gamara, porque, conforme João Barbalho e Aristides Mil-
ton, que já li e cujos textos <!onstam do meu discurso an. 
terior, o procurnclor não se pôde dirigir á ·Gamara, mas sim 
o juiz do processo. Ora, não estando este inquerito ainda na 
phase jucliciario., mas, sim, em uma phase preliminar, de 
policia, que ninguem .conhece, o procurador não podia bater 
ás po'rtas da Camara, pedindo essa licença. E', pois, incom-
petente o procurador e tumu;tuario o parecer da Commissão. 
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O :SR JO_to SANTOS - O juiz terâ indeferido, não 
porque haja subordinação do ministerio publico, mas por-
que -os Governa·clores gosam do process,o politic-o, do emipea, 
chment, garantido pela Constituição Federal, quando es-
tabeilece a divisão dos poderes; o ·mesmo se dâ com o Depu. 
tado, que não pôde ser processado sem licença de sua Oa-
mara. 

O SR. ALBERIOO DE MORAES - Perdôe-me V. 1-0x. 
po·nderar que não estâ dizendo novidade: citei o artigo cons-
titucional que esta·belece .para os Presidentes um processo 
especial. 

O SR. JOÃO SANTOS - O facto é este, quer o Presi. 
dente de Estado, quer : o Deputado, não pôde ser processa. 
do mesmo no Districto Federal, sem licença poLitica. 

O SR. ALBERIOO DE MORA.ES - Passado este inci. 
dente, ,abordarei outro ponto muito importante. O illustre 
Relator da Commissão de Justiça, no seu bellissimo discur. 
so, voltou-se para nõs outros, que julgaramos insufficiente a 
provo. para a concessão de licença por paTte da Gamara, e 
disse: "Os senhores oradores teem muita rnzão, isso tudo 
procede, mas o momento de se discutir sobre a procedencia 
da accusação não é o de agora." 

O illustre Deputado pela Ba!hia, o Sr. João Santos, es. 
tava presente e apoiou o Relator, o qual continuou a affir. 
mar: "O momento é, sim, na pronuncia; ahi é que titmos 
de estudar a procedencia da accusação." 

O SR. JOÃO SANTOS - Quando vier o smnmario, para 
a Camara conhecer da procedencia. · 

O 1SR. ALBERICO DE MORA.ES - Por que pensa as-
sim o digno Relator? E' porque S. Ex., falando nos sens 
vinte e cínco annos de vida de ·advogado no Districto Fede-
ral, vidn brilhante que acompan-ho sempre com vivo in-
teresse de que S. Ex. suba ainda mais do que tem subido, 
muito merecidamente, até hoje, é porque, repito, o illustre 
Relator quiz applic.ar ao caso de processo c1e Deputa-do a lei 
processual da justiça federal, quando S. Ex. deve saber ... 

O SR'. CELSO BA.YMA - ls-so :,se applica a to-dos. ,os 
cidadãos. 

O SR. ALBERIOO DE MORA.ES - Não se a pplica a 
todos, meu illustre collega; porque o que está nos textos 
constitucionaes, referentes ás immunidades pa·rlamentares, ás 
immunidades de que gosam os Presidentes de Estado ou da 
Republica, não é que a Oamaxa decidirá da conveniencia ou 
o:p:portupid-ade do processo, mas q,ue resolverá -sobre a pro, 
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cedencia da accusação, declarará procedente a a·ccusação, 
decretará a procedencia da accusação. 

Todos es·ses termos· teem sentido exacto na tec1hnica ju-
rídica. Resolver sobre a procedencia da accusação, decla-
rar procedente r. acusação, decretar a procedencia da accu-
sação, é julgar de meritis, depois de apreciaT as provas. Es-
tas expressões constitucionaes estão · plenamente interpreta-
·das no accór,clão refei'iclo ele 1915 , que V. Ex. encontrará 
no volume 39 da Revista de Direito. 

Neste caso, não ha a pretendida phase inicial dos le-
. ves inclicios, para que a Camara se manifeste: o mesmo 
se dá na hypothes·e do prncesso do Presidente ela Republica, 
em que a Camara se manifesta ,primeiro e o Senado vae 
julgar; é pTeciso que haja , desde logo, inclicios vehementes 
da . proceclenc,ia ela accusação, ainda que não tenha appare-
cido defesa ,do ac-cusaclo, o que se faz depois. 

E' indispensavel que as provas venham, robustas. As 
tres pha.ses do processo 'criminal commum nã'o teem cabi-
mente nesse caso, em que só existem duais, sendo a primei-
ra a dos indicios vehementes para a concessão dá licença, 
que não deve ser um acto leviano da Assembléa a que per-
tence o Deputado, e sendo a outra a phase definitiva do 
ju'lgamento. E' o que está ainda na sentença do juiz Pires 
e Afüuquerque, h oje Minisb:o do Supremo Tribunal Federal 
e procurador geral da Republica. E essa é a meu ver a ver-
da d eira in telligencia elo art. 20 ela Constituiç_ão. 

Ouçam os nohres Deputados o que diz o acco'rclão: 

"O processo dos Governadores ou elos Presiden-
tes de Estado, assim como o dos membros das As-
sembléa•s Legislaüvas, não pôde ser regido exclusiva-
mente pelas normas de clireito co·rnmnm. I-la valiosas 
considerações de orclem publica, motivos de conve-
niencia e de opportuniclade, que não podem deixar 
ele ser apreciados, e que só , podem sel-o pelas assem-
bléas politicas, cuja libe~·clade ele exame não é coer-
citada pela rigidez das · fõrmas juriclicas." 

Não devemos pois nos deter, Sr. Presidente, na i--i.giclez 
elas fõr.mas jur.idicas, como diz Pires e Albuquerque, mas 
s-im respeitar os preceitos constitucimiaes. 

O erro, a meu ver, e,. data venia o digo - o erro des-
se parecer está, no exigir a;; tres phases classicas qo :proces-
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so criminal, quando não se trata de um processo commum, 
mas sim de processo sui generis, que é o do Deputado, co-
mo seria tambem do presidente de Estado ou do Presidente 
da Republica. 

O SR. CELSO BAYMA - Esse privilegio ,processual 
V. Ex. não encontra na ÜO'Il'stituição. 

O SR. A:LBERICO DE MORAES - Perdôe, V. Ex., os 
arts. 20, 22, 33 e 53 domip.am as leis processuaes e tra-
çam as normas de taes processos, pois envolvem . pessoas 
que teeni immunidades. 

O SR. JOÃO SAN'.ros - E' o empeachment; não é o 
caso de que •se trata. 

. ü SR. ALBERICO DFJ MORAES - Não é o caso elo 
empeachment. 

,O SR. JOÃO SAN'.rOS - Não é proces·so politico con-
tra governador? 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Trata-se do pro-
cesso cfas pessoas que gosam de immunidades. 

S·e estuda rmos ainda o conjuncto, ais tres ou quatro dis-
posições constitucionaes que se referem a immunidades, ve-
remos que em todas ellas ha o estudo da proceclencia da 
accusação, como phase inic-ial e indispensavel para que ,:e 
conceda a licença. 

A respeito do Chefe do Poder Executivo, - que '' o 
Presidente da Republica será submettido a processo de jul-
çamen to, depois que a Gamara declarar a proceclencia ela 
accusação" (art. 53). 

"Decretada a procedencia da accusação, ficará o Presi-
dente suspenso de suas funcções." (Parag-rapho unico do 
mesmo artigo) . 

Não quero, não me animo, !!. me demorar na tr-ibuna, 
depois que esta Gamara tomou a attitude, que infelizmente 
assumiu na sessão de hontem. Não posso mais ter a preten-
ção de, com a ·minh:a des1alin·hava da palavra (não apoiados) 
e com os meus tão parcos conhecimentos, leval-a ao ve~·cla-
deiro caminho que deveria trilhar, negando licença para ser 
processado o S·r. Deputado Azevedo Lima. 

Já se1 de antemão que toda e qualquer argumentação, 
em torno deste parecer será improficua; porque os a,nimos 

· já se exaltaram, e, por isso mesmo que se e:dremaram, tudo 
nos aconselhava a deixar ,para mais taTde o julgamento des-
ta questão. -

O paiz atraves•sa uma phase de verdadeira ebulição. To. 
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dos nõs nos sentimos agitados e inquietos pelos aconteci-
mentos que se veem desenrolando na nossa querida patria. 

Nõs, no julgamento que estamos fazendo de Azevedo 
Lima, pai,timos de um ponto que, · a meu vêr, me parece 
errado. 

Estão ainda ca·ntando em n-O'ssos ouvidos as orações in-
flamm:Hlne deste opposici·onista . ao Sr. Presidente <la Repu. 
bUca. E por isso, preconcebidamente, vamos emprestando a 
Az·eveclo Lima, aqui ,dentro, a poss,ibilida,de de haver S. E.x. 
lá fóra, tomado attitude contra a o.rdem constit ucion•al e 
contra a Republica. 

Sabemos que S. E x. préga a revolução neste recinto ; 
não ignoramos que S. Ex. deseja a demolição do actual Go-
ver no, para cuja ascen,são S. E x. concorreu com o seu presti. 
gio e o seu voto. 

Deante dessa sua attitude de opposição ao Governo, va-
mos prejulgal.o err-aclamente, porque estamos respira·ndo uma 
atmosphera que não nos per.mitte julgar o assumpto com 
serenidade de animo. A acção 1>uramente paTl\lmimtar do 
Deputado Aze,e<lo Dima não deve influir no nosso modo de 
julgar. ' 

E, assim, os meus collegas não querem ju.lgal-o innocen-
te deante das accusações, deante dos :interrogatorios, feitos 
maneiTosamente pela policia, que notoriamente formulou per. 
guntas capciosas a um dos envolvidos na conspiração, o 
Sr. Almirante Protogenes, para que, este, de surpresa, em 
momento de ir-reflexão, deixasse cahir a suspeita, perante o 
autoridade policial, sobre o nosso a rdoroso companheiro. 

A Camara, nessa atmo&phera, conhecendo a · attitude 
parlamentar do honrado Deputado, admittiu a possibilidade 
ele, pelo f acto de haver conversa.do duas vezes apenas com 
o promotor ela revolta, ter elle dado á mes·ma o seu a poio 
material, o seu concurso. 

E então a Gamara desprezou tudo. Desprezou as provas 
materiaes do crime, às provas da sua cooperação intellectual, 
deSl)rezou até o exame da figura delictuosa, como já demons-
trei em meu discurso anterior. 

E·ntão, quaes foram as provas que exhibiu o Prqcura-
dor Criminal, quando se dirigiu á Cama•ra, pedindo licença 
para processar o Sr. Azevedo Lima? Qual o ·Crime? O de 
con·spiração ele acC'ôrdo com o art. 115 , § 2.o, combinad o com 
o art. 18. 

Pois bem; esse Procuradoi·, sem nenhuma prova, por 
méra presumpção, dirige.se CaJI}ara, e a COJilJll.ÍSS~ÇI qe 
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Constituição e ,Justiça vaza um parecer nas condições em 
que o f.ez. ! ~- . 

Mas a consciencia jm·idica do meu illustre amigo, sr.' 
·Ceiso Bayma, relator do parecer, tendo recebido uma accu-
sação formal c'ontra o Deputado Azevedo Lima, caracteri-
zada pela figura delictuosa do art. 115, § 2.o, combinado 
com o art. 18 do Codigo Penal, ha -de t er dito a S. Ex.: 
"Esse homem ·póde ser um criminoso, mas eu não assumo 
a responsabilidade de dizer que •realmente elle incicliu nas 
penalidades dos -citados artigos do Codigo Penal". . 

Tanto é verdade, que a Commissão, no seu parecer, 
não concluiu dizendo que o Deputado Azev-edo Lima devia 
respond-er por esse crime. 

Tudo isso demonstra Sr. Presidente, a fraqueza da·s 
1 provas. 

Nada -tenho com o facto de não serem outros co-respou-
saveis possiveis nessa conspiração cha,mados a prestar con-
tas clo<s seus actos perante a justiça do nosso paiz. Admira-
me, porém, que recaia só sobre o representa·nte carioca esse 
pedido de licença, quando no Senado da Republica, um illus-
tre Sm1a:dor, tendo conversado, rião duas, mas tres ou qua-
tro vezes, pela mesma fórma por que o fizera, duas vezes 
o .Sr. Azevedo Lima co·m o S.r. Protoge.nes, não hada a res-
peito da possível conducta desse senador um movimento 
elo Procurador Criminal da RepubHca. 

Contra essa diversidade de sttuação, muito embora não 
esteja asseverado que esse senador d·eva ser processado, é 
que não posso deixar de iprotestar, em nome do povo carioca. 

No relatorio do Chefe de Policia ha um hymno â po-
pulação desta cidade, quando diz que ella tem-se mostrado 
ordeira e pacifica num lo·ngo periodo de tantas agitações. 
O operariado não abandonou ainda as officinas ele trabalho; 
o commerdo labuta dia e noite; o funccionalismo publico a 
postos, nas situações clifficeis. 

E' o Chefe de Policia, que en-tôa hymnos aos sentimen-
tos de ordem e ele paz da população carioca. Por que, então, 
tambem não admittir esta Camara a possibilidade da in-

_nocenda elo Sr. ·Azevedo Lima, que é, incontestavelmente, 
entre nõs, um dos mais legítimos representantes dessa mes-
ma 1Jopulação? ! Como explicar esse divorcio, senão com a 
imiprocedenc<ia dessa inepta accusação? ! 

Eis porque eu, ao em vez de levar da:qui, por ter ou-
vido os seus discurs1os contra o Pre-<sidente da Republica um 
julgamen,to preconcebido contra o nobre Deputado, iprefiro 
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trazer de fóra para aqui ós sentimentos de paz e de concor-
dia da população · caTioca e tambem do Sr. ".Azevedo Liina, 
que não é e não pôde ser, nos termos da accusação, um 
conspirador. 

A ca·mara, entregando, não á justiça, mas á policia, 
esse nosso collega, commette contra ·a Constituição, e .~ou-
tra a evidencia dos -facto•s, um verdadeiro attentado. 

O SR. CELSO BAYl\fA - Entrega á policia?! 
O SR. ADOLPHO BERGAM-INI - Sim, porque o in. 

querito está na policia. 
O ,SR. CEUSO BAYMA - Mas, pelo àmoT de Deus! 
O SR. ALBEJRICO DE MORAEJS - Não ha exaggero 

na expTessão que empreguei. 
Sei, perfeitamente, que amanhã elle obterá a sua re-

dempção no primeiro despacho, perante qualquer magistrado 
que preze a sua toga. 

O SR. CELSO BAYMA - Então V. Ex. acha que o 
Sr . .Azevedo Lima vae daqui para a . policia. Por que não 
vae logo rpara o Sr. Meira Lima? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - El quem sabe lá com 
a falta de garantias, com a censura da imprensa, com o 
Congresso fechado, .sem nenhuma valvula de segurança? 
Quem sabe? · 

O SR. ALBERICO DEJ MORAES - Não vai para a 
policia nesta phase do processo, porque, felizmente, o pa-
recer do digno representante de Santa Catharina, neste pon-
to, é merecedor ele elog-ios. 1S;. Ex. não deu tudo quanto a 
ignorancia ou a má fé desse procurador pediu, _isto é, a pri-
são preventiva. 

O SR. CELSO BAYMA - Leia o Sr. Aclolpho Berga-
mini, com attenção a conclusão ·do pareçer. V. Elx. é ou 
não é advogado? Como .tem a coragem de dizei·, em uma 
Camara de juristas, uma cousa -des-ta•s. Leia a conclusão 
llo parecer. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - _Tenho a certidão 
de . que o processo está na policia. 

' O SR. CELSO BAYMA - Custa.me até acreditar que 
V. Ex. seja ·advogado. 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI - O que me custa é 
acreditar no açoclamento -ela Camara em c-o,ncecler essa licen-
ça, quando o processo está sob a _alça-ela de agentes do Po,der 
Executivo. 

O SR. ALBERICO, · DE MORAEJS - Dis•se eu, ha pou-
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co; que' o honrado 1·elator, no seu parecer, · mostrou isenção 
de animo. 

O SR. CEDSO BAY,MA - Por isso é que ·defendo com 
tanto calor o meu parecer, fructo de uma convicção juridica. 

O ·SR: ALBERICO DE MORAES - Conheço perfeita-
mente V. Ex. e por isso sei ~ue nenhüm sentimento subal-

, terno poderia levar V. Ex. a essa conclusão; com a qual não 
estou de accôrdo, in totum. 

Como disse, e provei, julgo que ess·e 'I)hase inicial des-
a-pparec.e pela natureza sui generis do p·rocesso. Vejo en-
tretanto, que S. Ex. soberanamente, inteU.igentemente, re-, 
salvou as prerogativas da Gamara, não srrtisfazendo a esse 
procurador que, pensando, talvez agradar, como já disse, 
não sei a quem, se dirigiu á Oamai·a impetrando licença 
para a prisão pTeventiva elo Sr. Deputado Azevedo Lima! 

:S. Ex. foi mais longe: - em, seu cliscurso prejulgou 
este . caso, dizendo que hav-ia apenas indicios leves para a 
denuncia · e não para a pronuncia. E isto já me satisfaz. 

O SR. CELSO BAYMA - E accrescente V. Ex. que 
resalvei a,s immunidades parlamentares. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Esse procurador 
criminal, que, naturalmente vae proseguir no inquerito, re. 
rebeu desta Oamara uma verdadeira . lição, não lhe satisfa-
zendo os desejos de prisão preventiva e para repetir o dizer 
elo meu honrado collega Sr. Wen.cesláo ,Escobar esse pro-
curaclor ou é ele uma lamentavel myopia ou então está agin-
do de má fé. 

O SR. CELSO BAYMA - Interpretou naturalmente o 
texto constitucional de outra maneira. 

O ·SR ALBERICO DE MORAES - Não venha V. Ex. 
com a sua bandeira de misericordia querer cobrir os erros 
do procuTador. Elle não podia, de fôrma alguma, interpretar 
o texto constitucional · da maneira por que o fez. O. riso do 
nobre Deputado é bem significativo. 

Mas , .Sr. Presidente, por isso mesmo que tudo assim 
anormal e irregularmente se nos apresenta, não devemos -de 
fõrma alguma entregar a um reprN!entante ·do ministerio pu-
blico, que se mo-strou tão apaixonado e inexplicavelmente ' 
pressuroso, um digno representante da Nação. 

I<J para terminar, senhores, ouso lembrar que as 
grandes assembléas muito se assemeil).am ás multidões: 
rxcitabilidade exces,siva, subitos ,furoTes, maxima intolera·n-
cia, obediencias · inexplicaveis, conjuncto de factores que se 
oppõem ás qualidades de juiz impallcial de fa-ctos políticos 
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I 
e da conducta <los homens, eis por que tudo nos aconselhava 
o adiamento da votação deste parecer para momento de mais 
calma e reflexão. ReleYe, pois , a Oamara os meus i,nvolunta-
rios desvios e o ardor que puz na defesa de um dignissimo 
membro da minha bancada. 

O SR. CELSO BAY:MA - V. Ex. falou brilhantemente. 
O SR. ALBERICO DE MORAES - Agradecido. 

VH'I 

(SEiSSÃO DE 2(5 DE DEZ·EMBRO) 

O Sr. Henrique Dodswortit - As emendas apresenta-
das ao parecer pelo meu 'J:)resaclo amigo e br-ilhante collega 
ele r epresentàção Sr. Adolpho Bergamini visavam, tão só-
mente, effeito p.rotelatorio, a fim de que · aos !Sts. Deputados 
empenhados no estudo da materia fosse, aõ menos, possi-
vel o conhecimento das· peças do inquerito procedido na 
Policia e sobre o qual se affirmou 'a concessão de licença 
para ser processado o Sr. Azevedo Lima. 

Se a pdmeira impres·são desses documentos bastou -para · 
justificar opinião contraria ao parecer, o exame a:ttento del-
les avigorou no esph·ito dos que os leram a convicção de 
que na licença impetrada está, menos em causa o interesse 
da .Justiça que o exhibicionismo de autoridades sempre em-
penhadas em se recommendarem á benemerencia de todos 
os Governos; está menos em jogo a pessoa do Sr. Deputado 
Azevedo Lima que o prop1-io decoro e respeitabilidade desta 
Camara. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Apoiado. Por isso 
tenho f eito tudo para ver se nego ,provimento ao parecer ou 
se ao menos o deixava para a sessão proxima, para que a Ca-
mara julgasse com mais calma. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR'TH A' consecução 
deste objectivo, Sr. Presidente, não faltou porém a escan-
dalosa scenogTaphia da política, que altera pers,pectivas, dis-
tribue sombras e clarida:des para criar ambiente facil . aos 
exaggeros do artificio que •sobre propositos moraes e patrio. 
ticos mascara o mesquinho intuito dos actos partidarios. 
(Muito bem.) 
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Quando foi debatido na Cama:ra o caso do Sr. Macedo 
Soares, o illustre representante pelo Estado do Pamná Sr. 
Lindolpho Pessôa, consciencia integra do juiz, caracter /in-
macluado de · homem publico ... 

O SR. LINDOLPHO PESiS-ôA - Muito obrigado. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... teve occasião 

de lavrar parecer firmando o conceito da Camail."a em rela-
ção aos pedidos ele lkença para proces•sos de Deputados. E 
para justificar o seu modo de entender citava duas grandes 
autori.dad_es que por aquella época pertenciam ao Parlamen-
to; uma, o Dr. José Joaquim Seabra, outro, o saudoso e 
grande miilleiro Sr. Carlos Peixoto. 

Da primeira vez que occupei a tribuna da Camara para 
fratar elo proceseo 'do Sr. Azevedo Lima, repro·duzi par-
cialmenté trechos -00 parecer do eminente representante do 
Estado do Paraná; hoje, que novo ensej,o se me offerece para 
debater o assumpto, permitta-me S. Ex., que eu -desentra-
nhe do seu discurso as partes referent~s ás opiniões do ~r: 
J. J. Seabra e Carlos Peixoto. 

O SR. LINDOLPHO PESJS·ôA - E' muito- honroso 
para mim. , 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH Dizia. o então 
Deputado J. J. Seabra, a proposito elo pedido de licença 
para processo dos Deputados Francisco Glycerio, .Irineu Ma-
chado, Barbosa Lima, Alcindo Guanabara e Torqua;to Mo-
reira: 

"Se podemos entrar na apreciação do delicto praticado' 
pelo Deputado e ordenar as diligencias no intuito de apurar 
a sua responsabilidade, estamos constituídos, realmente, em 
tribunal juo.ic.i,ario. 

Se, ao contrario, a mtssão desta Camara é resolver so-
bre a origem ou procedencia da accusação, investigar se a 
accr:sação contra o Deputado teve origem na perseguição po-
lítica, no odio particlario, ou qualquer outro movel incónfun-
divel, então na·da mais somos do que aquillo q11e a natureza 
da instituição determinou que sejamos, isto é, um tribunal 
politico; com funcções méramente politicas." · 

O Dr. J. J. Seabra completava 'o seu pensamento re-
produzindo, por sua vez, discurso do Senador Firmino no 
cu-so do Deputadc Pinto Pacca: 

"Quando a Gamara decida, afinal, que o processo con-
tinue, importa a declaração seguinte: a accusação não tem 
caracter politico; sigam-se.lhe os termos - O Poder Judi-
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datiu estabelecido pela Constituição para tomar conhecimen. 
to do delicto, cmnpra o séu dever". 

A ·esta opinião accres·centou o Sr, Lindolpho Pei;isôa, no 
parecer alludido, a do eminente Deputado Carlos Peixoto, 
nos seguintes ·termo•s: 

"A' Camara, corporação legislativa, assiste, neste caso, 
um unico direito: o de ver.ificar se s ob a m:a,scara apparente 

, de um processo se occulta uma mano,bra perversa e desleal 
elo Executivo, des tinada a a fastar do seu recinto uma vóz 
hostil. · 

E' essa a questão unica que se poderia ter levantado, 
mas declaro que não vos impressiona. A' .camara dos De. 
puta,dos não a:ss iste o direito d·e des'l)rezar a lei; á Camara 
dos Deputados não assiste o direito de converter as immu. 
nidades em privilegio .pessoal; á Camara dos Deputados não 
assiste, principalmente, o direito de .dar á Nação, unico po. 
der a qne .devemos contas, este funesto exemplo de desres-
peito á lei, coni;,ag:rando como legitimo pelo .nosso voto, o 
ac·to daquelles sagra,clo como legitimo, pelo nosso voto, o 
acto daquelles que pregam doutrinas , revolucciónarias''. 

Ora, Sr. Presidente, o meu eminente collega, re-presen. 
tante do Districto Federal, Sr. Nogueira Penido, acaba de 
occupar a tribuna proferindo fundamentado discurso em que 
diverge ,elas opiúiões do -deputado Sr. Lindolpho Pess-ôa . Ao 
co-ntrario de S. Ex. eu acceito, para füscutir a these do fü. 
gno representante do Paraná, porque ci processo do Sr. Aze. 
vedo Lima ·se me afigura caracterizada-mente um caso de 
perseguição polít ica. (Apo-iado) Senão vejamos a que se 
reduzem as accusações contra S. Ex. levantadas. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - V. Ex. está collocan-
clo muito bem a questão. 

O SR. WENCESLAU ESGOBAR - E', então, um caso 
de perseguição? 

O SR. LINDOLPHO PEIS1SôA - Não apoiado. Colloca· 
bem a questão porque a está estudando sob o ponto de vista 
político onde . vae mostrar que houve perseguição. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A demonstração 
de que no .c!aso actual h a perseguição política se collige da 
simples leitura dos depoimentos presta,dos na policia, docu-
mentos inexpressivos que, todavfa, serviram ao · parecer para 
aconselhar a concessão da licença. 

O chefe de policia, em officio reservado ao Sr. Ministro 
da ,Justiça, declara: "O Parlamento não escapava ao con. 
tagio revolucionario. Os Deputados Azevedo Lima e Adolpho 
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Bergamini eram ·apontados como conspiradores, não se li-
mitando a sua opposição ao Governo ás palavras incendia-
rias que contra elle emittiam em _voz alta na Gamara de 
c:rue si'í.o membros, A vigilancia policial · apurou que na m:a-
drugada de 21 do corrente, ás 2 horas, deveria irrom,per um 
movimento revolucionario, que teria por chefes lprincipaes os 
nomes a que acima me referi". 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI - Os nomes acima re-
fe ridos -eram o meu e o do Deputado Azeverlo Lima, Quanta 
honra para um pobre mar,quez. . 

O SR HENRIQUE DODSWORTH - (lê) ,tDe outras 
pessoa.;; tive conhecimento acharem.se envolvidas na conspi-
ração, não · me parecendo cabível a revelação dos seus nomes, 
á ,falta de uma prova inicial." 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Elle não quiz indicar 
outro·»' nomes; no entanto a Commissão -de Jusüça pediu no-
vos informes e não veiu um só depoimento em que meu no-
me figuras,se. Affira-se por este detalhe a serenidade do Po-
der Executtvo, representada ,pelos seus prepostos da policia. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E' um inquerito 
sui generis: o proprio Chefe de Policia faz referencia a cons-
piradores cujos nomes S, Ex, ·conhece e que, entr,etanto se 
escusou de communicar ao ~inistro da Justiça, (Lê) : 

"Constou ainda á Policia que em diversas casas 
havia armaz-e,nada grande porçã-o -ele ex•plosivos e se 
fabricavam 'as bombas que deviam servir aos mashor. 
queiros no 'momento opportuno. Entre essas casas fi-
guravam as do Deputado Azevedo Lima e ele uma 
pe.sso!t das rela,çõe9 elo Lo tenente Pe.droso, á rua da 
Passagem. Na residencia claquelle parlamentar ve-
rificavam-se reuniões absolutamente suspeitas, dadas -
.as pessoas que nellas tomavam parte e · as ·circums. 
tancias de que se revestiam". 

O SR. ADOLPiHO BIDRGAMINI - Onde a prova ? .. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A residencia do 

Deputado Azevedo Lima era apontada e-orno fabrica e arse-
nal de bombas de dynamite. A busca dada pela ,policia , nãÓ 
obstante, desmentiu em absoluto as declarações prestadas em 
officio pelo Chefe ele Policia. 

, O SR. ADOLPHO BERGAMINI -;- E muito parcialmen. 
te não mandaram para a GÕÍnmissão de Justiça o auto nega-
tivo de busca e apprehensão. 
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O SR. HllJNRIQUE DODSWORTH (lê) : 

" . . . nas ruas e praças da cidade, os Deputados Aze. 
vedo Lima e Bergamini, distribuindo os seus apani. 
guados por diversos pontos, esta:beleceriam o panico 
da população, fazendo eXIJ)lo,dir as bombas que pose 
suiam em grande quantidade." 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Quaes as bombas que 
ó Sr. Azevedo Lima possuía ? 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Tanto o fücto é 
inverídico que á hora presentemente indicada, os Deputados 
referidos se eneontravam na praça ll de 

0

J1-inho, desarmados, 
e ,o meu nobre amigo Sr. Adolpho Ber-gamini foi fazer até 
uma visita ao Sr. Chefe de Policia, palestrando largo t~mpo 
com S. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' exacto. E o meu 
amigo. meu irmão que curte ha 65 dias os horrores da pri .. 
são, não tinha um canivete. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O capitão de mar . 
e guerra, no seu depoimento , na parte referente oa Sr. Aze-
vedo Lima, declara : 

"Perguntado sobre se é verdade · ter affirmado 
ao Sr. Presidente da Republic'a que, no governo a ins. 
tallar.se como cousequencia da victoria do movi:inento 
revoluciOJ1ario, o cargo de Prefeito do Districto Fede. 
ral seria occupado pelo Deputado Azevedo Lima, ou 
por pessoa de sua indicação, respondeu que o car.go 
de Prefeito não seria occupado pelo doutor Azevedo 
Lima:, político militante do Dietricto Federal, isto 
1po1,que o depoente julga medida não aconselhada en. 
tregar cargo de tanta responsabilidade a indivíduos 
políticos, interessados mais em .servir aos interesses 
políticos de seu partido que zelar pelas func-ções de 
cargo cuja necessida1ie primordial é a independencia 
da func ção, .cumprindo ao declarante accrescentar que 
o nome do Deputado Azevedo Lima veiu por elle ci. 
taclo ao Sr. Presidente da Republica, a propO,Sito de 
uma queixa que esse Deputado formulára em roda 
de politicos, de que no movimento a estal~r não se 
lhe tivesse res-ervaclo o cargo de Prefeito." 
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Mais ainda - "Respondeu que sô .por duas vezes con-
versou sobre o assumpto com o Deputado Azevedo Lima." 

Entretanto, logo abaixo c-onsta desse depoimento : 

"Perguntado sobre se o Senador Moniz Sodré 
sabia da existencia desse movimento e se teve enten-
dimento com o declarante a respeito delle? Respon. 
deu que por tres vezes, no maximo, conversou sobre o 
assumpto com o Senador Moniz Sodrê." 

Eu pouparei á Gamara a leitura enfadonha desses de-
poimentos fantasiados na policia , e, apenas, desejo salientar 
- e este é o meu objectivo - que ·O .Sr. Deputado Aze;vedo 
Lima vae ser processado tão sómente porque. teve duas pa-
lestras com -0 commandante Protogenes Guimarães. Ora, Sr. 
PresMente, se a faculcla·de ele palestrar com o commandante 
Guimarães, mesmo sobre o movimento revolucionario, é mo. 
tivo de processo, como não se caracteriza a perseguição con. 
tra o representante do Districto Federal, se outros politicos 
militantes sã-o apontados corno tendo ma"ior numero de enten. 
dimentos com os chefes revoludonarios ? ! 

Não susc-ito essa q-uestão· para impellir autoridades dis-
posta8 a servirem aos capriclhos do Governo a s-0licitarem, 
agora, licença para processar o Senador Moniz Sodré, nem 
para que a digna Gornmissão de Constituição e Justiça da 
Gamara, que tão celere andamento deu ao caso do Sr. Azeve. 
do Lima, aja com a mesma brevidade em relação ao Depu-
tado Arthur Caetano; não Sr. Presidente: o meu clesej-0 é de-
monstrar confrontando depoimentos, que, se o clireito de pa. 
lestra :pa8sou a constituir -crime de punição energica, nelle 
não incidiu, sómente, o Sr. Azevedo Lima, e, sendo assim, 
a exclusividade do seu processo define e prova a persegui-
ção movida a S. Ex. 

O .SR. ADOLP<HO BERGAMINI - E' eloquente o ar-
gumento de V. Ex. (Apoiados) 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, o caso q.o 
Sr. Azevedo Lima é mero incidente no quadro a,citual ela po-
lítica brasileira., quadro laivado de sombra8 tristes. Se não 
ha or.dem com as medidas repressivas ad<>ptad-ás, e a todas 
recorreu o Governo na escala progressiva ele sua violencia, 
desde a prisão, legitimada pelo flagrante. até o desterro, por 
infundados odios pessoa-es, desde a "geladeira·" clemocratica 
até a aristocracia policial ela ilha Rasa, é porqne ordem é 
consequencia ele paz, e paz não se impõe por meios violentos. 
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Â paz nã'o é a impre-scriptibilidade dos crimes políticos; 
não é o regi-men da força; não é a imposição ·das maiorias par-
lamentares, satisfeita , tão sómente, . pelo prestigio unico . do 
numero; não é o estancamento das fontes de onde define a 
força anima:dora ·do sentimento nacional; não é o clesmedido ri-
gor contra a imprensa desaffecta e a cumplicidade do poder 
com o aulicismo jornalistico; não é o fruto dos espiritos chi-
mericos que procuram os res)]ltados hypotheticos da ordem 
futura, em detrimento ela gara:ntia tangível elo socego actual; 
não é -obra elos que s ubstituem ás verdades ela experiencia o 
culto ele theorias eluviclosas. 

Â paz é o esquecimento dol'l oclios, o abrandamento das 
paixões, a equicla·cle elos propositos, ,que se inscrevem no pro. 
,gramma dos grande,5 partidos políticos elos paizes civiliza-
dos, isto é, dos que respeitam a liberda de e acolhem todas as 
franquias liberaes. 

A paz fulmina resentimentos pessoaes: é, em summa, a 
amnistia, como a pedia, em 1905, o Senador Ruy Barbosa, 
nestas .palavras ungidas de inspiração patriotica : 

"Consnltae as tradições dessa medida entre nós, 
alvo sempre · dos mais vivos antagonismos reacciona. 
ri-os, dos -prognosticos mais funestos. A amnistia não 
recorda, todavia, na historia da Republica. senão be-
nef.ic-i,os á ordem, á consolidação do regímen a que 
ella tem servido largamente, extinguindo a discordia , 
desaselvajamlo os partidos, restabelecendo a lei, a 
autoridade, a disciplina e o socego na familia bra-
sileira. 

A amnistia, portanto, n•os termos em que vol-a. 
aconselho e no valor ela sua expressão real, não será 
jamais um tratado entre o poder e a revolta. 

E' a intervenção da equidade publica e da legali-
dade suprema varrendo os ·damnos de uma repre,5são 
que se desnorteou e se não sustenta. 

E' o balsamo do amor aos nossos semelhantes, 
vertido ,-,obre as violencias ele um pr-ocesso, de onde 
se banira a justiça. E' · o remedio final para o abonan-
çamento das paixões, para a reacquisição de sympa. 
thias perdidas, para a normalização da ordem pela 
coufiança entre governados e governantes. 

Eis a amnistiou, qual ella é, 11 qual eu a quero; 
não a glorificação elo crime, não, mas a consagração 
da ·paz, a volta das sociedades ao seio do bom senso, 
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ü meio soberano que, em situações como a de ª"ora, 
se reserva aos poderes publicos, na derradeira extre. 
midade, para sa/hireni de situações inexplkaveis, at- • 
tendend·o, mediante concessões opportunas, aos con-. 
selhos da previsão politica e ás exigencias do senti-
mento nacional. 

Pretendem, senhores, que deste modo abusare-
/IlOS da amnistia. Inexacto. Se percorrerdes a legisla. 
ção elos povos livres, haveis de ver que poucos ,se te-
rão utilizado mais raramente dessa medicina repara-
dora. Em algumas, com os exemplos mais conclu-
dentes, vos eu poderia mostrar que a ella se recorre 
cóm .frequencia, a·o pa.sso que aqui, pqr 16 annos de 
Republica a,gitada, . não temos visto mais que tres 
amnistias, e uma dessas a·nomala, ·deformada, il!ve.r-
tida, mal merece tal nome. Foi um embryão· de amnis. 
-tia, uma fals'a meia medida, que ainda hoje aguarda o 
seu complemento. 

Inculcam, por outro lado, que, applicada a ca. 
soo dessa natureza, a amnistia acoroçoa as sedições 
militares. Não ha tal. O que semeia. e germina as 
sedições milfrares é a illegalidade habitual; o abuso 
chronico, em que se comprazem de viver · as situa-
ções republicanas. 

Longe de mim dissimular o caracter maligno e 
pÚnicioso das revoltas militares. Ningueni mailS do 

. que eu as aborrece entranhadamente. _ Dellas sô ae 
· lograriam apm·ar situações basta-r.das, ep.'hemeras, 
, viciosas, desacreditadalS, estereis. 

Càberá, p·orém, ao elemento civil, ne.ste assum-
pto entre nôs, o direito de arremessar a ,pedra ao 
elemento militar? Haverá uma só das erupções da 
desordem no seio deste que se não vá filiar, em · ulti-
ma analy1Se, á acção ma!nifesta .da po'l.itica civil, 
elas facções civis, dos ootadistas civis? Não. Todas 
ellas resultaram, directa ou indirectamente, ·da h9s. 
tilidade aberta, em que os noss·os governos se teem 
·pos1to· com as instituições constitucí-onaes, ou da 
fraqueza lamentav-el desses governos a-nte os seus 
deveres mais elementares." 

Acredito, Sr. Presidente, que a intransigencia parti. 
daria da Gamara não chegarâ a ponto de coniwumar acto de 
tamanha violenciu e iniquidad,e ! 
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Eu ousaria invocar a autoridade do eminente leader da 
maioria, o eminente Sr. Antonio Carlos, figura sempre eol-
.Ioc.ada acima de questões pessoaes, espirito obediente ás 
boas normas da ethica pal'lamentar, prura que S. Ex. não 
envolva directamente a responsabilidade do Governo em ca. 
so desta ordem, quando á Camara, funcdon•ando como tri. 
bunal político apenas cumpre indigar se ha razões de perse-
guição pessoal para arrancar ela tribuna ,orpposicionista o 
Deputado, cuja voz é hostil aos . membros do Governo. 

O SR. JOÃO SANTOS - Esta conclusão não se pôde 
tfrar do parecer. V. Ex. está equivocado. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O parecer d,o 
eminente Sr. Celso Bayma apenas justifica opinião doutri. 
n:aria sua, quanto ao pedido de licença para proc.esso de 
Deputados. 

,S. Ex. acha que, mesmo em ·caso de prisão em fl.a. 
grarite, por crime inafiançavel a licença tem de ser impe·-
trada. S. Ex. não estudou, de meritis, ,o caso do Sr. Azeve-
do Lima e concluiu que a Gamara deliberará, como pouer 
.supremo, na questão! Não está em jogo o parecer. 

O SR. CELSO BAYMA - Este é o meu modo de fal-
lar sempre. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH V. Ex. não es-
tudou o caso do Sr. Azevedo Lima. 

b SR. CELSO BAYMA - Estudeto preliminarmente, 
logo no inicio. 

O SR. .ADOLPHO BERG.A.l\lIINI - Tanto não o estu. 
dou sob o seu aspecto, a meu ver,_ principal, que não trou-
x:e as caracteristicas necessarias á figura delictuosa do art. 
115, do Codigo Penal. Não as trduxe ! Nem mesmo depots 
que useí da palavra e diasequei - releve-me a immodestia, 
mas a bem da verdade devo dizer - a pretensa prova poli-
cial ·o,fferecida á Commissão de Justiça ! 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Ainda ha pouco, 
quand,o eu· aparteava o ' Sr. Wencesláo IDscobar, declarei 
apenas que não se podia instituir um exame technico na 
prova ão inqueríto, porque a prova do inquerito não é pro-
vR. como sustentei sempre. 1 Estou, porém, em que é certa 
a doutrina de que a Carnai-a pôde examinar a questão so. 
cial e a questão de direito e que sô pôde res·olver; e .sõ re-
solve, sempre debaixo de um ponto de vista po.litico. 

O· SR. HE)l"RIQUE DQDSWOETH - O parecer de. 
clara ; 
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"Fundado sómente no inquerito . policia]. um 
pedido de licença, não têm a Gamara outro elemen. 
to para resolver sinão esse que resulta dos depoi-
mentos nelle existentes." 

E mais adeante: 

"A difficuldade da prova judicíari·a, nesta mate. 
ria, é indiscutivel, pois se torna preciso caracterizar 
resolução, o concerto e a determinação, sendo indis. 
·pensavel penetrar o-s mai..s intimos segredos da vida 
privada, sondar todas as profundezas da co-nscíencfa 
e da vontade, para se c-h,egar por i-uducções · á prova 
do crime, devendo a prudencil\ do juiz exercitar.se 
-em toda a sua grandeza para evitar o arbitrio ou a 
impunidade em -cujas sombras desa,ppareça a fi-gnra 
do delinquente." 

Lõgo, S. Ex. não estudou, -de merltis, como está es-
cripto n·o seu parecer; o caso referente ao Deputado Aze-
vedo Lima. S. Ex. apenas enuncia a sua opinião pessoal e 
doutrinarin a respeito do pedido · de licen ça, para processar 
qualquer membro da Gamara. 

O SR. CELSO BAYMA - Sõ tinha um inquerito em 
mãos. E como havia de estudar, de meritis, a questã-o ? 

O SR. HENRIQUE DODSWOR•TH - V. Ex. declara 
que a Camara não tem outros elementos senão os que re-
sultam dos depoimentos prootados na policia e com-o esses 
apenas se referem a duas palestras do Sr. Azevedo Lima 
com o chefe d-o movimento revolucionario, acho iniquo que 
a Gamara vá basear a concessão da Jicença tão sómente 
no facto do meu collega de bancada ter -tido a idéa· de pa. 
lestrar duas vezes, com o commandante Protogenes Gui-
marães. 

O SR. CELSO BAYM:A - Isso nã-o está no meu pare. 
cer. Peço- a V. Ex. que veja as provas do inquerit-o. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O ,parecer autori. 
r,a a denuncia, por um facto que a Commissão de Co-nsti. 
tuição e Justiça não averiguou se é crime. E a dennnc-ia é 
impo.ssivel, será inepta, rej.eitada pelo juiz, se não trouxer 
o facto reputa-do de1ictuoso com a:s suas c:i,rcumstan{!lias, 
com todos os seus attributos. 
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Isso é elementar. Envergonho-me de discutir um fa. 
cto desses, tão banal, tão trivial, tão r·udimenta,r é em 
direito ! 

O SR. CELSO BAYMA - Envergonho-me ele acre. 
ditar que V. Ex. fale -sinceramente com relação a este 
ponto. . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Fallo com abso. 
luta e comp.leta einceridade. Desafio que me possam de. 
monstrar a possibilidade de se offerecer a denuncia sem o 
historico elo fac-to delictuoso. Esse facto delktuoso não 
exi.ste em face dos depoimentos enviados pela Policia ! 

O SR WENOESLAU ESCOBAR - Apoiado. 
O ER. NOGUEIRA PENIDO - E sem clelictos não ha 

criminoso.s. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - A propria policia 

diz que a revolução ia estourar ás duas horas da madruga. 
da e effectuou as prisões ás 11 ho-ras da noite, quando es-
tavam praticando actos preparatorios e não se -tinha che-
gado ao -co·meço ele exec-Ílção, que é o acto consummativo ela 
figura delictuosa do art, 115 do Codigo Penal. O orador 
perclôe.me a interru.l)ção. 

O SR. HENRIQUE DODWORTH - Com muito prazer . 
.Appello, pois, Sr. Presidente, para o eminente leader 

da maioria, em bem da imparcialidade do Governo, para 
que votação eles-ta natureza se não faça -sob o c-onstrangi. 
mento da discip.lina partidaria, guardando neste appello to. 
do o respeito que S. Ex. me merece e a distancia que nos 
separa - S. Ex. tão opulento · de autoridade e d-e prestigio 
e eu tão fraco e inutil (não apoiados) - dis-tancia que se 
alonga no cons-iclerarem-se a minha mocidade e os seus cahel-
los brancos, os ímpetos bravios do meu temperamento reac. 
clonaria e a clisplicencia republicana ele cada um dos seus 
sorrisos. 

Extranha coinciclencia, essa, -que determinou inclueão 
nos trabalhos ela Camara ao projecto que reflecte a c·olera 
official contra o Sr. Azevedo Lima, no momento em que a 
Humanidade celebra, entre justas alegrias, o alvorecer do 
Anuo Santo! Coinciclencia extranha q·ue oppõe aos • senti-
mentos religiosos dos põvos cultos o impio ráncor da po. 
litica brasileira! Tri,ste, tristissimo episodio que, na vio. 
lencla do contraste que suscita, ha de marcar a phyeiono . 
. mia eles-ta época, c-omo a de Pompéa se e-stampavl;l. nas ins. 
crlpções obscenas das suas ruina& ! Pobre Brasil! . Entregue, 
para a obra silente e impatriotica da sua ·desaggregação, ás 
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pah:õe; malsãs tio:; go veruau te.,, que tem incendid o violen~ 
tos clcsa,;-gTaYos populares ! P obre paiz, onde o e:s:ito da e,ar-
reira publica exige · a ca nceração da couscieucia e a per-
ver são d-o l}alnda r -,consciencia que nã o resvonda aos ap-
pellos instantes elo Direito, da Liberdade e da J ustiça, que 
inspiraram o idealis mo da Republica; paladar que ingira 
todof' odios ,elos GoYern os e os devolva sem r epulsa aos ta -
petes do Gongres?o ! Que a o menos nã-o nos falte a Provi-' 
clencia, a p ro tecç?Lo clivina, desse Deus omnipotente e bom 
que para sempre invoco u os sentimen tos de fraternidade 
do povo bra,sileiro, quando lhe abriu, nos céos, os braços 
da cnns tellação do seu martyrio ! 

IX 

( SE>SSÃO DE 26 DE DfüZIDMBR,O) 

O Sr. Plínio Casado - :Sr. Presidente, é com profun-
do constrangimento que tomo a palavra , para mais uma vez, 
firmar os motivos que .me leva m a votar contra o pedido de 
lice nça para -ser processado o illustre representante do Dis-
t ric to Federal, Sr . Azevedo Lima. E sse constrangime·nto é 
enorme, não porque seja ingrata a causa pela qual venho 
porfia r nes'te m om en to; ao contrario , ponho mais uma vez 
a minha palav.ra ao serviço da causa da liberdade do povo 
bra-sileiro. Mas esse cons1rangime!)to é de fallar em hora 
tão adeantada, perante um auditorio hostil . .. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Mesmo assim V. Ex. 
é ouvido com summo prazer: (Apoi•ados). 

O SR. PLINIO G.&SADO - . . . quando todos nõs já. 
estamos com o espirito eançado, com o sensório fraco po.r 
t er , através de tantas hoi'as, dentro des·ta Casa, nest e re-
cinto, pa-ssado por emoções dolorosas, s ob a impressão pre. 
saga de que a Gam ara dos Deputados, composta de homen 11 
tão r espeit a veis, d-e brasileiros tão di-gnos pe1o cara e.ter , tão 
illustres pelo talento e pelo s aber: ele que a Gamara dos 
Deputados, que é ou pelo menos deve ser o expoente da di-
gnidade e -da m eu talidade nacional, es•tej a apostada nesta 
tarefa ingloria, com o animo deliberado de immolar á Tin-
gança e ao odio partida rio, um- dos .mais illustres de seus 
m~ml;)ros, um dos mais distinctos de nossos collegas. 



358 - SEIS MEZES DE DICTADURA 

O SR. Ll::\'DOLPBO PESSôA - Meu voto não tem essa 
siguifie:1c:ão. não (~ pnrtidario , absolu tamente. 

O SR. PLINIO CASADO - füs. Deputados, ainda que-
re fa zer uma tentativa. Não vae nisso ingenuidade; vae, 
antes, nma homenagem ao vosso caracter e á vossa intelli-
genci ,i . AiDda podeis encontn11: uma solução que sej.a d-igna 
para todos , nma solução ·dentro da lei, dentro d.a Constitui.-
çi'ío. chmtro clrns prin-cipios de direito. 

Não pôde h :tver, de minha parte, a pretenção de mudar 
a opiniilo -preconcebi-da da Gamara; mas, se não tenho ess'a 
pretenç:ão, tenho :1 fé, tenho a esperança, que os advogados 
habituados ás lutas forenses nunca perdem, até a ultima ho-
ra,, de salvar a lilierdade de seu constituinte. 

E essa fé e essa esperança veem do texto constitucio-
nal. rlo artigo 20 -do Pacto Fundamental, -depois da exegése, 
ou melhor, da rectificação de .redacção fori'nulada pelo emi-
nente Deputado por Santa Catharina e sobre a qual a Ga-
mara vae formar o seu juizo e dar o seu voto. 

Peço a attenção da Casa, porque me proponho a · de-
monstra,r que, depois dessa rectificação, feita, aliás, de ac-
cô1'do com o qne se ,passou na Consütuinte, é uma verdade 
crystallina, ilHli·scuti.,el , a these da i.n competen-eia elo Mini,,;;-
terio Publico para pedir a licença. , 

Já os meus illustres collegas, Srs. Vicente Piragibe, Al-
berico de Moraes e Adolpho Bergamini fizeram acêno a essa 
preliminar, invocando a autoridade do emerito constitucio-
nalista Aristides l\Iilton , o qual sustentava que a licença só 
podia ser pedida pelo juiz summariante. 

Identica foi a opinião de Ruy Ba.rbosa, em 1893, no 
caso vVanclenkolk, e depois ainda roborada, em 1898, no easo 
.Toão Cordeiro. perante o Senado 'Brasileiro. 

O SR. LINDOLPHO PESSóA - Tambem o Sr. Esme-
ralclino Bandeira sustentou na Cama,ra a mesma opinião. 

O SR. NOGUEIRA PENrDO - São .altas autoridades; 
o orador está em optima companhia. 

O SR. PLINIO C.A!S'A.DO - Perfeitamente; m as vou 
mostrar um aspecto novo de que o assumpto se reveste. 

Essas opiniões eram sustentadas, em face do art. 20 
da Constituição. e ainda em 1898, na Gamara, quando se 
tratava. elo pedido ele licença para serem processados os Srs. 
general Glycerio, Barbosa Lima,. Alcindo Guanabara, Tor-
quato Moreira e lrineu Machado, varios Deputados levan t11.-
ra m a mesma preliminar ... 

O SR. NOGUEIRA. PENIDO - Que constava do voto 
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em eparado do Sr. Galeão Carvalhal, o qual foi vencedor no 
plenario. 

O SR. PLINIO CASADO - E' verdade; era eu Depu-
ª !:ado naquelle tempo e figuro .entre os 92 que, em votação 

nominal, foram contra a licença, emquanto 85 se manifes-
taram a favor. 

, Pela preliminar fallou, além de outros, o Sr. Martins 
Junior, éujo nome evoca profunda s a udade, porque foi uma 
das ma is bellas almas e um dos mais fulgidos talentos que 
ainda apparecem .no Brasil. (Aipoiados, muito bem). 

• 

Eis como Martins Junior ,se · expressava sobre o ponto: 

"Quanto á compet encia do promotor publico para 
requerer licença á Camara pa,ra processar os collegas 
e·nvolvidos, no attentado de 5 de ·novembro, podia li. 
mitar-se exclusivamente á vigorosa e brilh ante argu. 
mentaçã o, que ainda ha poueos dias desenvolvia no 
Sena,do o eminen te Sena-dor Ruy Barbosa , tuna das 
culminancias ,da grande cordilheira intelleciual do 
Brasil; entretanto, desej a , sempre guiado por um 
ponto de vis'ta juriclico, pedir a seus nobres collega·s 
um pouco de attenção para o artigo 20 da· Consti-
tuição. 

Como admit tir que o legislador constituinte, que 
cuidou da autoridade competente para requerer a li-
cença, na segunda parte do artigo, não cuidou na pri-
meira par te, i s to é, seinpfo que o Deputado não for 
apanhado em flagrante ·delicto de crime inafiançavel? 
Seria absurdo esquecer-se o legislador de dizer qual a 
autoridade que devia pedir a licença, desde que elle 
quizesse que fosse outra que não a que tem de remet-
ter os autos. 

·O orador, apoia do em Castorati e Borsani, ci-
tados p elo Sr. Ruy Barb.o,sa, -demon-stra qne a denun-
cia nos autos do processo. antes -ele acceita, é nm 
méro acto externo . Se a clemmcia é o começo do· p-ro-
cesso, como pretende o nobre Deputado ver no Co. 
digo ele Processo, e podendo ena ser rejeitada quan-
do não contiver os requisitos lega es, dá-se o curioso 
facto, no caso ,do juiz rejeitai-a, do processo princi-
piar e aca;bai- ante~ de começar " . 

O SR. .ADOLPHO BERGAMINI - Temos toda a razão, 
portant o, no ponto de vista que sustentamos. 
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- O SR. PLINIO CASADO - E' de valor inconfundivel 
esse argumento ... 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Mesmo porque parte 
de um eminente professor de Direito Criminal. ' 

O SR. PLINIO CASADO · - . . . de Martins Jmlior e 
outros, os quaes, ,1Jiás, tomavam por base o artigo 20·, tal 
qual se acha impresso no texto official da Constituição. 
, O SR. CELSO BAYMA - Nos termos dessa redacção, 

havia flagrante , jft se fizera o summario, · e a unica cousa 
que o juiz não podia fazer era pronunciar; pa,ra ·isso, soli-
citava licença á Cama.ra. · 

O SR. PLINIO CASADO - E' de notar que Martins 
Junior · ainda argumentava, justamente, com a redacção of-
ficial do artigo 20 e qu e V. Ex. emendou, muito bem aliás, 
de accôrdo ,com o.s trabalhos de Constituin1te. 

O SR. CELSO BAYMA - Perdão;' não emendei; disse 
o qu e se passou, apresentei o elemento historico. 

O S'R. PLINIO CASADO - T,l'(')uxe V. Ex. o elemento 
histo-rico, que esclarece perfeitamente o caso, como vou 
mostrar . 

.Agora, eston des;-.endando um aspecto novo, para ser 
submettido ao ;ilto criterio de V. Ex. 

O SR. CELSO BA YMA - - O caso foi submettido por 
mim a mim mesmo. com o maior cuidado. Li todo Ruy Bar-
bosa, vi que o text o constitucional, interpretado por mim. 

· tinha significação diversa da que havia sido estabelecida 
pelos que trataram -do assumpto; verifiquei que, no caso 
do flagrante, o juiz estav·a deante da ·prova testemunhal, or-
ganizada judicialmente, perante elle, e entãq, para · a pro-
nuncia, devia pedir a licença; com o caso da Hcença para a 
clenr.ncia, o juiz nada tinha, era o promotor publico, deante 
do iuquerito , quem tinha de pedir a licença. Os aspectos 
são ele todo differentes. E dev-o ,dizer a V. Ex. que tenho o 
maior desejo de ser contrari-ado, de patentearem que estou 
errado. 

O SR. PLINIO e ASADO - Creio que ainda me não fiz 
comprehender, a despeito de fallar com a maior clareza. 
Aliás,- os nobres Deputados, com repetid-os apartes ·e cons-
tnntes interrupções. nã o puderam ainda apprehender tod-o o 
rn en pensamento. Attençlam VV. EExs. ! Eis a these que eu 
~nsten to: - se em face do artigo 20, conforme o tex•to offi -
t ial, era licito negar competencia ao promotor publico, col)'.lo 
a ne.e;avam homens de incliecutivel illu-stração, agora , depois 
c1 o brilhante parecer do digno Relator, evidente se tórna 



A!i)EVE.DO LIMA - 361 -

que o Minis,terio . Publico ê incot:ppetente para requerer a 
licença, (Muito bem.) 

Com effeito, diz o artigo 20 . que "os Deputados e os 
Senadores, desde quB tiverem recebido diploma até á nova 
eleição;- não po,derão ser presos, nem processados criminal. 

'mente, sem prévia licença de sua Gamara, salvo caso ele fla. 
grancia em crime inafi;ançavel", e · accrescenta ··que "neste 

-caso", isto é, · no 'cas'o de í1agrancia em crime inafiança vel, 
"levado o processo até pronuncia exclusive, a autorid~de 
processante remetterá os autos á Gamara respectiva par-'.l 
resolver sobre a procedencia da accusação, se o accusado 
não optar pelo julgàme1ito immediato." · 

Os adversarios da preliminar <de incompetencia do pro-
motor publico para pedir licença sustentavam que a locução 
-- neste caso - se referia, apenas, ao caso üe flagranéia 
em crime inafiançavel e que só neste caso de ser o represen. 
tante preso em flagrante ele crime inafiançavel era que se 
verificava a competencia. da autoridade proces-saJ:!ate para, 
levado o processo até pronuncia exclusive, rem'etter os au-
tós fr Camara respectiva, afim ele resolver sobre a proceden-
ci-a ela accusação, se o accusaclo não optasse pelo julgamento 
immecliato. Mas era a esse a,rgumento que Martins Jmüor 
respondia nos seguintes termos: 

"Como admHtir-se que o legislador constituint.i 
que cuidou da autoridade competente para requerer a 
lice~ça ·na seg-unda parte -do µrtigo, não cuidou irn 
primeira parte, isto é, ·sempre que o ·Deputado não 

- fôr apanhado em flagrante de crime inafiancavel '/ 
Seria absurdo esquecer.se o legislador de . dizer 

qual a autoridade que devia pedir a licença, desde 
que elle quizesse que fosse outra que não a que tem 
de remetter os autos.'' 

Aggregavam ai.nela que o artigo 20 da Oonstiutição en-
cefra va duas hypotheses: - a primeira era ,a da prévia li-
cença para o processo e que devia sfü· pedida pelo promotor 
publico; a segunda era a da prisão em flagrante çle crime 
inafi:rnçavel e em que se justificava a intervenção da "aut~, 
r.iclade processante"_ 

Mas essa arg-Úmentação dos que combatiam a prelimi-
nar ainda era tolera vel, em face do texto errado . do artigQ 
20, mas agora, se esbarronda ante a correcta redacçãe res-
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tabelecicla pelo nobre Relator, Sr. Celso Bayma, de accôrdo 
com o que oceo-rreu na Constituinte. 

O SR. LIND0LPHO PESSõA - Por mim, -conheço ape-
nas um t exto constitucional: o que foi promulgado e publi -
cado officialmen te. 

O SR. PLINIO CASADO - Vão surgindo as divergen-
cias entre o !S'l·. Celso Bayma e os illustres Deputados que 
v-0tam pelo parecer . .. 

O nobre Relator, estudando o texto constitucional des-
de a sua ori-gem, ;~ssére que não teria havido possibilidade 
de dupla interpreta ção se o artigo 20 citado fo sse assim re-
digido : 

'. ' Os' Deputados e Senadores, desde que tiverem 
recebido diploma até a nova eleição, não poderão ser 
'Presos, salvo caso de flagrancia em crime inafiança.-
vel. .. 

Até aqui é mais ou m enos o sentido do art. 61 da Con-
stituição Argentina , e nada mais natura.!, porque estou con-
Yenciclo de que nesta ma.teria , assim como na de estado . de 
sitio, o nosso legislador -constituinte preferiu o modelo a r-
gentino ao americ;:mo. 

O SR. LIND0LPHO PESSõA - Mas ainda assim afas-
tou-se clelle. 

O SR PLINI0 CASADO - )leste pon to não se afastou 
muito. 

O SR. LIND0LPHO PESSôA - Demonstrarei que se 
afastou bastante. 

O SR. PLINIO CASADO - 0on,tinúo a Ieitnra: 

" . . . nem processados criminalmente sem prévia 
licença de sua Gamara. 

Neste oaso, se o accusado não optar pelo julga-
mento immediato, leva do o processo a té a pronuncia 
exclusive, a "autoridade · processante" remetterá os 
autos á Camara respectiva para r esolver sobre a pro-
cedencia da accusação." 

Neste caso . . . Em que caso? No caso ele prisão em 
flagrante? Não pôde ser mais, em virtude da modificação 
que f oi f eita na letra e no espirtto do artigo 20 da Consti-
tuição. E' claro, é evidente, mediante uma simples analyse 
grammatical, que a expressão - nes•te caso - não se refe-
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re mais ao caso da prisão em flagrante de crime inafiança-
vel, mas ao ca,so · do processo com ou sem flagrante. 
(Apoiados). 

Os que argumentavam contra a preliminar diziam qne 
só no caso de flagrancia em crime inafiançavel é que a com-
petencia cabia ú "autoridade processante". · 

Mas, agora, depois de firmada a verdacleira intelligen-
cia e fixada a col'!'ecta redacção do texto constitucional, re-
sulta ,ele uma evidencia meridiana a intervenção da "autori-
½la-cle processante" para requerer a licença no caso Lle pro-
cesso, haja ou não prisão em flagrante de crime inafiança vel 
o.u afiançavel. 

Nesta Gamara, tenho ouvido bastas vezes a seguinte per-
gunta: - · Para qur hade a "autoridade processante" vir re-
querer a licença para o processo, quando o segundo período 
do artigo 20, que se refere á "autoridade processante. 'é o 
do caso de prisão em flagrante em crime inafiançavel? 

Mas esse modo de argumentar já nliu por terra, porque, 
em face do lidimo texto constitucional restaurado, agora se 
trata nã o mais de flagrancia nem de prisão, mas do proprio 
processo. (Tr<>cam-se muit01s arp,artes, entre os Srs. Celso Bay-
ma, Adolp•ho Bergamini e Lindolpho Pessôa). 

A breve trecho mostrarei que na Italia, na F,rança e em 
outros paizes, o pedido não é Jeito pelo promotor publico. 

O SR. CELSO BAYMA - Estudei tudo isso e não es-
crevi po.rque- não quiz cansar a Gamara. Elstabeleci até dis-
tinc:ção entre denuncia e pronuncia, quanto aos. casos de 
licen_ça. 

O SR. PLINIO CASADO - E ' o caso do processo com 
·prévia licença, porque a Constituição da Republica diz "au-
1:ori da de processante". 

O SR. CELSO BAYMA --=-- Sendo a pronuncia na for-
mação da culpa ... 

O. SR. P LINIO CASADO -'-- 'l'e llha 1mciencia, não é 
exacto . 

Encontramos . no artigo 20 ela Constituição, a phrase 
clara e insophismavel - "autoridade processante" mas nãll 
encontramos as expressões - "promotor publico ou ministe-
rio publico'' . Os ,Srs. Deputados querem supprir uma lacuna 
que, aliás, ·não existe na Constituição, e para tanto não tre-
pidam em sotopôr a lei fundamentai ela Republica a um ou 
outro dispositivo das leis processuaes e ordinarias em thema 
qe competencia do Mini:;;terio P~1bFco, , , 
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O SR. CELSO BAYlVIA 
interrompa a sua oração. 

O SR. PLINIO CASADO 
do mundo ... 

SEIS MEZES DE DICTADURA 

V. Ex. ha de tolerar que 

Sou o homem mais liberal 

O SR. CELSO BAYMA - Eu estou lealmente dentro 
ela minha opinião, dizendo o seguinte: Quando ha formação 
da culpa, e quando ha flagrante, o juiz não põde pronun-
ciar porque a Camara é quem dá licença, mas quando não 
ha, nem formação da culpa, nem flagrante, quem solicita a 
licença para a denuncia é o Ministerio Publico ... 

O SR. PLINIO CASADO - V. Ex. pôde ficar tranquillo 
com a sua consciencia. 

O SR. CELSO BAY,MA - ... e estou trnnquillo. 
O SR. PLINIO CAIS'ADO - V. Ex. pôde sahir ,tranquillo 

daqui, porque conseguiu o a que todo homem ele talento 
põde aspirar, em .um parlamento, em um convivio intellectual 
como este - formular um parecer bellissimo, firmando , mais 
1,1ma vez, os seus creditos de alto jurista. 

O SR. CELSO BAYMA - Muito agradecido a V. Ex. 
' O SR. PLINIO CASADO - V. Ex. está cercado das 

sympathias de gregos e troyanos. E que mais quer V. Ex., 
s-e a sorte lhe favoreceu com esta opportml.idadE! de vêr cres-
eer mais ainda o seu r enome aos olhos dos seus pares? 

I-la de permittir, porém, que eu insista neste argumen-
to. Encontramos, nesta disposição - "a autoridade proces-
sante" - não se fa llando em ministerio publico. 

O SR. CELSO BAYMA - No segundo pGriodo. 
O SR. PLINIO CASADO - Falla-se no Silgundo periodo 

em "autoridade process•aute", mas no primeiro não se falla 
em ministerio publico. 

O SR. CELSO BAYMA - Mas falia-se em licença. 
, O SR. PLINIO CAiS1ADO - Os nobres Deputados par-

tiram deste presupposto errado: - Não pôde competir á 
"autoridade procesante" o pedido de licença, quando não 
ha summario -de culpa, quando não ha processo em juizo. Em 
vez desse principio falso VV. EExs. devem admittir que o 
promotor apr es!)n te a sua denuncia ao juiz competente para 
que e~te venha pedir a licença, como, aliás, se fez na As-
sembléa dos Representantes do Rio Grande do Sul, depois de 
larga discussão, em um processo memoravel, como foi -0 do 
Sr. Evaristo do Amaral, quando ficou firmado o pr-incipio de 
que ao juiz é que cn.bia pedir licença. O promotor entra com 
a denuncia e o juiz se dirige á Assembléa, pedindo a Ucen-
0· Foi assim que se p,:oced~u no :i=tio Grange do S-ql, 
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O SR. LINDOLPHO PESSôA - Em face da Constitui. 
ção Federal isso não é possivei. porque a denuncia é acto 
de processo e .é ·pela denunda que o processo se inicia. 

O SR. PLIN.1'0 CASADO - Não ven·ho d-izer na-da de 
novo, mas eleve ,ser m1lito clifficil q11e VV. E -Exs. neste as-
sumpto, me digam alguma cousa nova. 

O SR. LINDOLP.HO PEl'SSOA - Todos nõs sabemos que 
V. Ex. é um distincto professor de D.Lreito . 
. , O IS'R. PLINIO CASADO - Sobre actos de processo da-

qui a pouco tratarei e citarei, então, a opinião ele grandes 
constitucionalistas e de grandes tratadistas de fama uni. 
versal. 

O -SR. LINDOLPHO PESSôA - O que estou dizendo, 
bem ou mal, é uma interpretação. 

O SR. PLINIO CASADO - Uma interpretação exige 
certa ordem ele commentarios, o que levaria V. Ex. a fazer 
um -discurso dentro do meu discurso. 

O SR. LINDOLPHO PESSOA - V. Ex. não permittiria 
semelhante cousa. 

O SR. PLINIO CASADO - O discurso de V. Ex. vi-
ria esmiclltar a minha pobre oração. 

O SR. LINDO,LPHO PESSôA Não apoiado, · iria 
afeal.a. 

O SR. PLINIO CASADO - Mas, · Sr. Presidente, a 
Constituição falla somente em "aut oridade process•ante". E' 
o juiz? Porque fallam ·os nobres Deputados em promotor 
publico? Porque na Italia; porque na França, é o promotor 
publico quem pede licença ? Isso não é, rigorosamente, 
exacto. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Na Italia, não, mas na 
França, sim . ' 

O SR. JOÃO SANTOS - Pelo Cocligo Penal, a acção 
publica inicia,se pela denuncia. · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O Cocligo Penal é 
para os processos communs, e não para os processos es. 
peciae.,. 

O SR. JOÃO SANTOS - Onde V. Ex. viu isso? Ora, 
Santo Deus ! 

O SR. PLINIO CASADO - Chegarei lá quando tratar 
do-s actos do proce ·so. Por ora, estou fallando sobre o Mi. 
nisterio. Publico. 

1 Na Italia, o promotor não se dirige directamente á ca. 
p:1ara, ill'!l-S eleve remetter o pe'dido a,o fyt:ipistrQ ele G.raça ti 
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Justiça, ao Guarda-Sellos, para que este, a autoridade d€ al-
ta ·investidura, então se dirij a á Oamara. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Diase is to em meu 
discurso. 

O SR. PLINIO CASADO - Na França, 
Presidente, não é o promotor quem se dirige 
á Oamara. Quem o faz é procurador geral. 

1 
1tambem, Sr. 
directamente 

O SRl. LINDOLPBO PESSôA - Por uma questão de 
b.ierarchia, devia ser assim. 

O SR. PLINIO CASADO - E tanto é assim .. . 
- O SR. ADOLPBO BERGAMINI - Ahi está a opinião 

do Sr. Mello Franco. -
O SR. PLINIO CASADO - . - . que o Sr. Mello Franco 

disse o aeguinte : 
"Assim seria util estabelecer-se -que o Ministerio 

Publico , quando houvesse de entender-se em taes as-
;:.umptos com as Casas do Poder Legislativo, o fizes-
se por intermedio do Sr. Mini-stro Procurador Geral 
da Republica , e que a esta au:toridade fosse trans-
mittida a decisão das Gamaras, em todos os casos, 
por Intermedio das respectivas Me8as." (Declaração 
de voto - Parecer n. 19, de 1922, concedendo licen-
<_:a para processar o Sr. Deputac1o Macedo Soares, 
p.ag. 17. ) 

Se S. Ex. escrevia assim, _· tendo em vista o art. 20, 
quanto m ais depois dessa modificação, ou do restabeleci-
mento da verdadeira redac ção do referido artigo c-0·11-stitu-
cional ! 

Vem a talho citar, n oote comên-0s, a opinião do aba.li-
Rac1o tra.tadista ita liano Giovan Battista Ugo: 

"Chi dovrá presentare aUa Camera ,la domanda per 
an torizzazione a procedere: - gli ufficiali del Pu-
blico Ministero direttamente, oppure il Ministro di 
Grazia e Giustizia? La pratica é in questo ultimo seu-
s'o; perõ nel 1884, per il fatto, dtato del Nicotera, il 
procnrat-o-re del Re di Roma si rivolse ·direttamente 
all'assemblea. Noi ncin crediamo quest'esempio imi-
-tabile, i:mperocché la Camera é uno degli alti poteri 
dello Stato e ad essa si deve rivolgere chi rappresenta 
nel piü alto grado la magistratura e l'ufficio del Pu-
blico Ministero: - vale a dire il Guarda Sigilli." 
(Statuto - 11 Digesto Ita1iano , vol. XXII - Parte 

· seconda, pag. 395, n. 275.) - - · ·' 
' . ' . , , . 
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El o artigo 185 do "Nuovo Godice di Procedura Penale'' 
determina que o pedido de licença seja transmittido pela via 
hierarchica ao Ministro da Justiça . 

. Antoo de passar a outra ordem de considerações .preciso 
n-ccentuar, de modo frisante, que os exemplos da Italia e da 
França não' suffragam a opinião dos nobres Deputados que 
sustentam a competencia do promotor publico para pedir a 
licença á Gamara, . porquanto, além de outras razõ.es, o artigo 
45 do Statuto dei R.egno e o artigo 14 da lei constitucional 
franceza de 16 de julho de 1875 não oppõem obstaculo á 
competencia do _Mini&terio Publico, ao passo que o artigo 20 
-ela Constituição Brasileira, r eferindo.se, expressamente, á 
"autoridade processante" não pôde ser alterado nem poster. 
gado por outras quaesquer leis ordinarias. (Apoiados.) 

Affirmam os meus oppositores que a denuncia é o acto 
inicial ào processo. 

Antes do m ais, chamo a attenção dos nobree Deputados_ 
para o dispositivo constitucional. Elle diz - "nem proces. 
sados criminalmente" - mas elle não diz - "nem denun. 
ciados ". Tambem não usa da expresãão - " nem terá inicio 
o processo" . Por um principio de hermeneutica, não se pôde 
a ttribuir ao legislador a ignorancià da redacção qas leis. 

· Ora, se o legislador quize·sse s,ignificar o pensamento que 
lhe attribuem os nobres Deputados, elle teria dito - "nem 
denunciados" - ou então - "nem terá inicio o processo" . 
Mas não usou ·dessa linguagem e, sim, desta outra ...,- "nem 
processados criminalmente". 

O SR. LINDOLPHO PlllSSôA - Mas o processo é o con. 
junto ãesses ac tos todos. 

O ,SR. PLINIO CASADO - O sophisma vem dahL Con-
siste em fazer apparecer aos olhos da Gamara, como termos 
equiV'8.lentes, equipolentes - "nem procoosados" - '-'nem 
terá inicio o processo" - "nem denunciados" - quando na 
linguagem vulgar e na jurídica, essas e_xpressões não signii'i-
cam, pr-ec-isamente, uma ·mesma i-déa, um mesmo pensamento, 
uma mesma cousa. Dahi o equivoco em que laboram os il-
lustres Deputados. E ' a mim que ca-be perguntar: - a que 
está reduzida, antes mesmo de atacai-a, essa argumentaçã-o 
de que •a denuncia é o acto inicia l do processo ? 

UM SR. DEPUTADO - Mas então quando terá inicio 
o processo ? 
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O SR. PLINIO CASA.DO - Não deixarei de responder 
a todas as objecções. Quiz, porém, primeiro, firmar esse 
argumento para mostrar que .não ha genuinidade, que não ha 
sinceridade ·na argumentação de VV. EExs .... 

Mas, con-ceelo, para fins puramente clialecticos, que -
" nem processados" - tenha a mesma significação · ele -
"nem terá inicio o processo" . Dizem VV. EExs. que o pr-0-
cesso se inicia com a denuncia. Neste ponto invoco a lição 
magi;;;tral do insigne Ruy Barbosa, que, valendo.se dos en-
sinamentos de Borsani e Ca-sorati, no gran·de Commentario 
do Processo Penal Italiano, 

"- sustenta que a queixa ou a denuncia, a·ntes 
-ãe despachada pela - "autoridade processante" -
não é um acto de processo propri-amen,te dito, não 
está, portawto, no numero -daquelles• actos que, em fa-
ce da parte· inicial do artigo 20 da Carta Republica-
na, sã-0 vedados antes ela licença da Gamara e do 
Senado . 

Esta, se não se en-gana, é a opinião dos proces-
sualistas estrangeiros, dos quaes, para não fatigar a 
attenção do Senado e 11ão -sobrecarregar as suas for-
ças muito di-minuiclas hoje, vae citar apenas um, 
mas opinião de mestre, capaz de constituir autorida-
de e de dirimir a questão ... A. questão ventilada . 
aqu_i, Srs. Sena-dores, foi suscitada pelas regras• que 
presidem os direitos ele prescripção. Estabelecendo a 
·1ei penal na Italia como na F1'ança, como em toda a 
parte que a prescripção não corre ou cessa de correr 
quando, no praz-0 que a lei estabelece para ella, in-
terv-ierem acto-s ele processo, tratava--se de saber se a 
,queixa ou a denun-cia eram um acto de processo, se 
a queixa ou a denuncia ante.s · de despacha-das pela 
autoridade process·ante", constituiam um acto proces-
sual ou um acto de ordem privada. 

Eis a soluçã-0 dada pela jurisprudencia itali-ana, 
de conformidade com a jurisprudencia fran-ceza. Tra-
duzirei: Ora, se a queixa ou a denunckt não é verda-
rleiro acto ele proces.so judicial, não é necessaria para 
a apresentação .ela denuncia a licença prévia elo Se-
nado ou da Gamara elos Srs. Deputados." 

Insistirão ainda VV,. EExs. em que a denuncia é o acto 
inicial elo proces\3o? Mas, distingo. E' mistér vir c;om o ve-
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lho distingo· (dirigindo-se ao Sr. Deputado Conego Valois -de 
Castro) da Esco1astica, -do incomparavel S. 'l'horufüi· de A.gui-
no, o Â.lljo c1'a Escola, o Ari-stoteles dC> Catholicismo. Distin. 
go entre acto e acto, como, aliás, já os francezes f aziam 

- com a sua, verve, sempre brilhante, clizendo: - il y a des 
f,.-gots et fagots. H a actos e ac tos. 

. Já os glosadores e __ os commentadores elas Decretaes fir. 
màvam a distincção entre actos da causa e actos do juizo. 

A denuncia, se VV. EE:s:s . quizerem, será uru . acto ela 
ca11sa, Íúas nunca um a cto ·do juiz.o. 

Acto do Juízo é a·cto de jur-i-sdicção. 
A denuncia não é ado de jurisdicção. 
E a licença á Camara só eleve ser pedida depois da de-

nuncia, no momento em· que a "autoridade processante", es-
teja para cumprir ou pràficar actoe que impliquem necessa-

. riamente exercic-io ·de jurisdiciçâo, taes co·mo mandados ele 
citação, de -comparecimento, interrogato-rios, etc ... . · 

Dir-me-ão VV. EExs. que me falta autoridade para fal. 
lar com esta firmeza e par.a fazer aí-firmações ele tal jaez 
e ele modo tão categorico. 

Nunca VV. EEx. pensariam, ou diriam, uma cousa tão 
. certa, uma verdade tão incontestavel. Neste instante, porém, 
eu me colloco sob a égide de notaveis tratadistas, que, ex 
professo, versaram o ponto controvertido deste deba-te. 

Invoco a especial attenção da Camara para este ponto· 
nodal, para este ,ponto capital e que vem a ·ser o de saber-se 
qual o momento _processual em que se deve pedir a licença. 

Ei-s .o que ,diz, a r espeito, o n otavel professor italiano, 
Amerigo Namias: 

(Lê) 

" La necessitá di richiedere il consenso della Ca-
mera sorge sciltanto con la· sottoposizione del deputato 
all 'accusa o al giudizio, cioé allO'l'q·uan-do l' Autoritá 
giudiziaria, raccolti elementi e prove . ,sufficienti per 
ritenere fondata l'imputazione, stia per compiere [!.tti 
che implicano necessariamente esercizio di giu-rii;;di-
zione e piú direttamente si propong-ono la ricerca e -
la persecuzione personale del deputa to: - tali sbno 
appunto i mandàti di compaTizione e di cattura, gli 
interrogatori e le visite domiciliari". (Autoriz7lazione 
a P rocedere. II Digeste Itali ano, vol. IV, pag. 447, 
Il.. 90). · 
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Veem, pots, os n-obres Deputa-dos que (traduzindo) "a 
necessidade de requerer d consentimento da Ca.mara ou pe. 
dit a licença á Gamara surge sómente com a -sotoposição ou 
submissão do Deputado á accusação ou ao juizo, -isto é, no 
momento, em que a autoridade judiciaria, recolhidos os ele-
mentos e provas sufficientes para capacitar-se ou para re.. 
conhecer fundada a imputação, esteja para . cumprir ou pra. 
ticar os actos que impliquem necessariamente exercício de 
jurisdicção e mais directamente se proponham á investiga. 
ção e á perseguição pessoal ,do Deputado: - taes são, jus-
tamente, os mandatos de comparecimento e de captura ou 
prisão, os _in.terrogatorios e a-s visitas domiciliarias." 

O SR. JOÃO SANTOS' - Isso é quando se abre o juízo, 
quando se installa o summario. 

O SR. PLiiNIO CASADO - ll.astou, apenas, mostrando 
que a licença deve ser pedida depois da denuncia. · 

Se não fôra o medo de fastidlar a attenção da Gamara, 
eu leria ainda, a.s opm1oes ele Santangelo Spoto e de 
Pasquale Tuozzi, que -sustentam tambem que o momento pro-
cessual do pedido de licença é aquelle em que a autoridade 
judiciaria está para praticar actos de jurisdicção. 

Ora, a denuncia não é acto de jurisdicção. E' acto da 
causa. Logo, a licença deve ser pedida, pela " autoridade pro-
cessante" , depois de offerecida a denuncia, que, como VV. 
EEx. mesmo disseram, ( citando o art. 42 do decreto _nu-
mero 3.084, de 5 de novembro de 1898, e que nada mais é, 
do que uma consolidação do art. 79 , do Codigo do Processo 
elo _Imperio e de outros artigos similares das leis de 3 de 
dezembro de 1 841 e do regulamento de 31 de janeiro de 
1842), - deve conter os seguinrtes requisitos: a) a narração 
do i:facto ·criminoso com todas as suas c-ireumstanc\as ; b) o 
nome do deliquente ou -signaes caracteristicos. se fôr des-

. conhecido; e) as razões de convicção ou presumpção; d) a 
nomeação de todos os informantes e testemunhas; e) o tem-
po e logar em que o crime foi commettido. 

Pois bem, assim sendo, e em fac~ dessa nova exegése 
do art. 20, em hora tão propicia, traçada pelo nosso illustra. 
do collega, o Sr. Celso Bayma, pergunto, se de boa fé, se 
com sinceridade a Camara dos Srs. Deputados pôde affirmar, 
violando a Constituição ela Repu.blica, que o Ministerio Pu-
blico é o ,competente para vir pedir a licença? 

Revela ponderar que, no caso vertente, a licença é so -
licitada pelo procurador seccional interino, circumstancia. 
que vem fortalecer ainda mais o argumento dolil tr.atadis-
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tas que, combatendo essa competencia do Ministerio Publico, 
as.sérem "que ·se não deve preter,,.der que -tal licença a so-
licite o r epresentante do Ministrio Publico, orgão do Poder 
Executivo, orgiio de sua immediata confiança e suspeito de 
agir por press.ilo governamental". 

Deve eer , por tnn,to, a "autoridade processante", no dizer 
do ,prov rio text n con stitucional, a com'Pet ente para pedir a li-
cença. Tanto mai8 quan to a autorida de jud iC'i.aria,-o juiz ou 
magistrado - inspira mais confiança e 'Pôde respeitar. ga-
rantir e acautelar melhor as prerogativas parlamentares de 
que tanto carece este regímen presidencial, onde, no pensar 
autoriza-do do exímio jurisconsulto Amphilophio, "tão fraca 
é a influencia do Legi slativo sobre o E xecutivo, onde os go-
vernos se formam e se desfazem sem a intervenção do pri-
meiro e onde os excessos do segundo só podem ser corrigidos 
pela m edida. do ·impeachment, que por ·ser de todas a mais 
grave, é por isso mesmo a m enos praticavel e a mais illu-
l!!Oria ." 

Senhore!!, no regímen presidencial é que devemos ;ro. 
dear de mais pr otecção e -de maiores cautelas as immunida.-
des parlamentares . 

Na culta Italia, sob o regímen parlamentar, pugna ndo 
pela. segurança e inviolabilidade dos representantes da na. 
ção, - ouvem-se alta s vozes, corno esta: 

(Lê) 

"Ma non apparirá scomparso ogni pericolo di 
indebiti inframmettenze per 'Parte del potere esecuti-
vo, quando .si consideri che mancan:o norme concreta 
ed efficaci sanzioni s ulla responsabilitá dei ministri, 
e che la. indipendenza della magistrátura é ancor a 
presso di noi un'utopia. Quindi la necessitá di con. 
fida. ra la sicurezza e l'indipendenz·'.l delle .A:ssemblee 
politiche non ad altri che a loro stesse mediante un 
,sistema di guarentigie e di cautelle preventive di cui 
esse sole ,dano modera trice supreme". (AutoriZ'l;azio-

, ne 4 Procedere. II Digesto Italiano, vol. IV, pag. 436, 
n. 50). 

Isso dizem os es~riptores na ltalia. 
Ora, se alli a in clepen,dencia do Poder Jucli:ciario é uma 

utopia, quanto mais no Brasil, sobretudo, no momento ex-
~!lpcional em que yive!Ilos e em que nós Deputados. não po, 
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demo11 respirar senão nesta atmosphera de chumbo, neste 
momento, Bm que codos nós -co;mo que sentimos .o ,proprio 

, solo -trepidar em convulsões tremendas, nesta hora em que 
podemos quasi rep etir a phrase do padre Antonio Vieira de 
qi1e nem Deus mesmo, nos altares, está seguro., 

Sr. Presidei,te, é tempo de ir ·resumindo, o mais possí-
vel, as minhas considerações-. · 

E' essa, senhores, a preliminar que eu levanto e que 
me parece, 'do ponto de vista jurídico, irreprochaveI. De boa 
fé, ninguem poderá combatel-a. E, juridicamente, deve cair 
essa licença, porque ella enférma da maior das moles-tias; 
padece do maior dos vi-cios, que é o vicio da incompetencia . 

. Não ha maior nullidade· do que a oriunda da incompetencia. · 
Não ha maior defeito do que a falta de competencia. Já 

os romanos diziam: "NuJlu-s major defectus, quam defectus 
potestat-is". 

Agora vejamos a preliminar sob o ponto de vista po. 
lítico. Sob o ponto de vis,ta jurídico, repito , ella ahi. está 
desafiando contestação séria. Sob o ponto de vista político 
diz-me o coração que ella seria um campo neutro, seria como 
uma. angra remançosa á que todos nõs, batidos {Por esse 

_temporal revolucionario, leva·dos de rajada em rajada, fos-
semos buscar abrigo para a obra ingente da reconstrucção 
da patria, para a obra da paz; não -só da paz nos projec-to::i .e 
nas leis, mas da verdadeira paz dos espíritos, da tranquilli-
dacle ele toda,s as consciencias: (Muito bem). 

,S,eria üm campo neut ro, Sr. Presidente, em que a maio-
ria e essa pequenn mas valente minoria se pudessem unir, 
nesta hora, immolando, por um instante, os seus resenti-
mentos, os seus odios, em holocausto á felicida,de da patria 
e á propria felicidade humana. (Muito bem). 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E , á dignidade elo 
Parlamento brasileiro. 

O SR. PLINIO CASADO - Senhores , eu comprehendo : 
Todos vós da maioria como nós outros clà minoria somos ·ho-
mens ; não somos santos; temos todos nossos odios, nossas 
raivas , nossos dissa bores , nossos d esesperos , nos sas fra. 
quezas , nossas mi.serias, porque somos todos, feitos do mesmo 
barro vil, daquella mesma fr aca ar gil,a humana, de que falla-
va o romancis ta . 

P ois bem, é 'humano qu e a maiori·\l, se julgue no direi-to, 
por questã.o cle melindr,es, de dignidade mal e_ntendida, de 
não querer capitular neste assumpto; mas , com esta s olução. 
elll que se não -vae entrar no rnerito cio caso, em que não se 
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-vae âizer se o Sr. Aze-vedo Lima é ou não culpap.o, ein que 
nenhum -de nós vae comprometter a sua pro.pria consciencia 
ou as s1:as proprias responsabilidades politicas, abre-se uma 
saida para a Gamara; é uma larga estrada por onde a Ga-
mara dos Deputados póde passar para o arpazigua·mento dos 
odios e das paixões p_oliticas, rejeitando, in .Iimine, a licen-
ça. acce:it.ando a preliminar da falta · ele competencia do Mi-
ui.sterio Publico. Ninguem ficará c·om sua dignidade arranha-
da; ninguem ' soffrerá' nàs suas . convicções ])oliticas , nem 
mesmo nos seus comprom_issos. Ha essa solução ampla que ' 
levantará o nivel moral da Gamara dos Deputados. 

Amanhã, quando se souber .da nÕticia ele que uma maio-
ria · numerosa, esmagadora, abusou da · sua força para en-
tregar nm só, um uníco dos seus representan·tes á justiça, 
ha de passar pela Nação um frem ito de raiva, pois genero-
sa, nobre e profundamente sentimental como é a alma do 
povo brasileiro, não ha de comprehende1· -o gesto desta as-
sembléa senão como um movimen to de prepotencia: e despo-
tismo: Ao contrario, se ·1á fóra r epercutir a nova de que a 

· Gamara, no exerci.cio de sua alta soberania, mandou em paz, 
pela preliminar de falta de competencia do Ministerio Pu-
blico, o Sr. Azevedo Lima e julgou-o digno de : continuar 
neste contubernio onde se trabalha pela grandeza .da patria; 
o povo brasileiro ha de ter palavras de elogio, e ha de cobrir 
o acto da Gamara com as manifestações mais estrondosas, 
através _de ·todos os reçantos do paiz. 

Esta exhortação é que eu precisava fazer á Gamara . 
.Julguei-me no dever ,ele fazel-a ao•s meus collegas: somos so-
beranos, somos um tribunal politico; n-ão estamos astrictos 
ás provas-do,s autos. Pois bem; façamos deste poder dis0re-
cionario um uso bom para a tranquillidade e apaziguamento 
das paixões, para a paz nacional. 

A Gamara, Sr. Presidente, não é um -tribunal judiciario; 
age como tribunal po-Iitico, verifica se ha ou não conven-ien-
cia em entregar á justiça um seu representante; s'e o pedido 
é leal, sincero, se é grave e urgente. 

Senhores! vou terminar declarando que não posso cón-
·cordar com o illustre Relator do parecer, quando S. Ex. af-
firma que o Sr. Azevedo Lfma vae defender--se á luz do dia, 
t endo duas tribunas, a da Gamara e a do Poder Judiciario . 

.Sinto horror, Sr. Presidente, em lembrar-me de que, 
nas vesperas de encerramento dos trabalhos da Gamara, da-
qui a tres ou quatro dias, quando nos retirarmos para -os 
I\OS§OS lares, vamos qeixar o I\Osso collega tolhido ·de :poqer 
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fallar da tribuna da Camara e entregue á justiça não dispon-
do ainda mesmo -da tribuna , judiciaria em uma hora como 
esta porque passamos. 

O SR. HENRIQUE DODSWOR(L'H Nem da tribuna 
da imprensa. 

O .SR. ADOLPHO BIDRGAMINI - Até essa valvula lhe 
falta1·á. 

O SR. PLINIO CASADO - Não podemos dizer que· o 
nobre Deputado Sr. Azevedo Lima ficará á luz do dia, por-
que vivemos ito.b a noite trevosa, sob a escuridão medonha 
elo estado de sitio e ela suppressão da liberdade de imprensa. 
Não podemos dizer que S. Ex. vae defender-se sob um cêo 
aberto, porque vae entrar para o inferno, o inferno dantes-
co, em que começará por não ter a liberdade de escolher o 
.seu proprio patrono - o que é um dos direitos immemoriaes 
consagrad-os desde a aurora ela civilização humana - porque 
com a suspensão elas garantias constitucionaes, o Executivo 
poc1erá. _prender o advogado que tiver a ousadia d·e patroci-
Dar a cr.usa do Sr. Azevedo Lima. 

Em uma ho rn destas, cheia de precalços, •de difficulda-
des, em que o homem politico precisa revestir-se de •energia 
ma-scnla para af froutar as iras do poder, - é que esse Depu-
tado perseguido-, que tanto adio attrahiu sobre a sua ca,beça, 
vae entrar para o pretoria para d efender-se, lá onde os jui-
V,es muitas vezes estão tiritando de pavôr,' acurvados -diante 
ele tyrannia, a,té dentro -dos tribunaes. 

Senhores ! é muito bom fallar nessas garantias, em céo 
aberto e luz do dia , quando não estã em jogo •a nossa vida e 
1:üm a elo nosso semelhante. Não sou cla-quelles em quem o 
medo exer ça a sua triste acção, mas, faço um exame em mi-
nha conscien cia e precisaria pedir a Deus que me desse ener-
gia extraorclinaria para poder sair do convivia dos meus col-
legas, para ir arrostar esta hora tremenda, em que ninguem 
sabe qnal será o c1ia de amanhã, quando o Brasil está revo-
lucionado, quando está aberta a éra revolucionaria, quando 
não ha socego , pa:r,, tranquillidade, quando mesino as nossas 
immuniclades nada valem. Ha immunidade para a -tribuna 
da Camara, ha immuniclad e para não ser processado, para 
não ser preso, mas não ha immunida de ·para não ser aggre-
clido em plena rua doota Capita·], no dia em que o Congresso 
se fechar e não mais puder o Deputado vir á tribuna fazer 
um appello aos seus collega-s co ntra os . vexames e as v iole:\l,-
cias de que fõr victirµa1 
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O SR. .ADOLPHO BEJRGAMINI - O sr; Azevedo Lima 
tum ~ido ameaçado varias vezes. 

O SR. PLINIO CASADO --: Sr. Presidente, cumpro o 
meu dever, manife.stanclo-me contra essa licença. Vou votar 
contra ella e a favor ,do ·nob.re Dep.utado Sr. Azevedo Lima, 
em cuja pessoa se epcarnam, neste momento, as prerogativas 
políticas desta Gamara. 

De uma feita, nesta propria Oa·mara, votei contra o pe-
dido de .licença para o processo do General Glycerio e seus 
illuetre.~ compan1heiros. Vinte e sete annos cl,epois dou para-
bens á minha forttma ppir me proporcionar o ensejo de mos-
trar que sou digno d~ mim mesmo- e ela minha Patria: vin-
te e sete annos depois estou na mesma áttitude, na mesma 
linha de conducta, na defesa da liberdade humana, ao lado 
de um collega, cuja palavra merece continuar a ser ouvida 
noota Gamara, porque é ·uma da.a poucas palavras que ad-
vertem aos dominadores do dia -que é preciso não confiarem 
demasiado na sua força, porque a sorte é varia como a onda 
glauca do mar e como a areia movediça do deserto. 

Oompenetre.-se a Gamara de que a hora é de incerteza. 
Srs. Deputados, vós deveis praticar actos de generosidade, · 
de bondade, ele tolerancia, ele concordia, acto,s -de justiça e de 
humanidade, porque, do contrario, lançareis ainda mais, n es-
te ambiente electrizado do Brasil, scentelhas de vingança-s e 
de odi-oé, que hão de explodir um dia e que poderão cair so-
bre as cabeças daquelles que, hoje, vão immolar, .â vpn·tade 
caprichosa do Presidente Bernardes, a inviolabilidade do 
mandato do Sr. Àzevedo Lima e vão sacrificar, ao despotismo 
avacssalador elo Gove-rno, a dignida;de e a inde,pendencia ela 
repre,sentaçã o nacional. ' 

X 

(SE'SSÃO DE 27 DE DEZE,MBRO) 

O Sr. Wen,cesláo Escobar - . V,ou, Sr. Presidente, de 
animo calme, sereno, sem odios, com calma ele juiz, funda-
mentar o meu voto contra o pedido de licença formulad,o pe-
lo procurador criminal da Repub'lica, afim de processar o 
nosso collega, Deputado J,oão Baptista de Azevedo Lima, in-
conte.itavelmente umas das primeiras figuras desta Camara, 
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quer pelo seu bri1hante talento, quer pela ina t.acavel houesti. 
· dade, (lt,er, ainda , pela sua independencia e coragem. 

· Não tenho a pretensão de dar lições a quem · quer que 
seja, tanto mais quanto percebo -que a mai-otia da Camara 
está com o proposito firme e deliberado -de conceder essa li-
cença. 

lVIas, como sou um homem de responsabilidade política, 
senão perante o p-aiz - porque nada valho (não apoiados), 
- pelo m enos peran te o m eu Es tad,o, e, s obretudo, perante o 
·m eu ,partido, desejo e quero que os funda men tos do rrieu voto, 
nesta questão, · que, a meu juízo, caracteriza a psychologia de 
um quadrieunto presidencial, ou ·pela comprehensão de um 
alevantado patriotismo, ou pela profunda ·depressão moral 
dó sentimento de indepenclencia, fiquem archivados nos An-
naes des ta Casa . 

Quem, Sr. Pr,esi:clente, com calma, despreoccupadamente, 
manuseia as peças officiaes offerecicla s pel-o procurador cri-
minal da Republica e nas (]trnes se baseou para pedir licença, 
afim de ser processado o Deputado Azevedo Lima, como in-
curso nas penas do art . 115, § 2.o, do Codigo Penal, com re-
f erenci,t ao art. 18, vê logo, á ,primeira vista, manifestas per-
guntas <t endenciosa·s ela policia, com o vi:sivel empenho de 
incrimin,u· esse Deputado, seguramen te para proporcionar 
as delicias elas doçuras ela vingança ao honra.elo Presidente da 
Republic:a, a quem es·se' digno represen tante ela Nação tem 
a tacado com desusada energia e coragem. 

O SR. FR>A)l'CISCO PEIXOTO - Coragem até demais. 
O· SR. WENCEJSLAO ESCOBAR - Astraindo. dessas 

manifestas perguntas tendenciosas da policia - n-ote bem a 
Gamara, que digo "abstraindo dessas manifestas per-guntas 
tendenciosas da policia" - não se encontra nes-ses1 documen. 
tos officiaes nada, absolutamente nada, que possa compro. 
m etter criminalmente o Depu:ta-do Azevedo Lima. Não ha a:eto 
algum que concretize um facto material qualificado ele cri-
me pelns n·ossas leis penaes, e menos ainda, . portanto, fun. 
da m en to juriclico para esta Gamara conceder essa licença 
com plena e absoluta isen,;ão de animo. 

Não abstraindo , -porém, das pergunta-"S tendenciosas cl~ 
policia, vamos ver o que se encontra nesses documentos que 
possa fazer reca hir uma culpabilidade criminosa sobre esse 
nosso collega. 
· Nã o ha duvida que o ·principal documento em que o 

procnraclor crim inal ela Repubiíca se baseou para fundamen-

ºl 
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tar seu pedido de licença, foi no · auto de perguntas feitas ao 
capitão ele mar e guerra Protogenes Guimarães. 

Esse official . da Armada; respondendo á primeira per-
gunta, que se lhe f.ez, çmde já a p_olicia manifestou a tenden-
cia de visar individualmente o Deputado Azevedo Lima, 
disse que o referido Deputado, caso triumphasse a revolução, 
não seria nomeado prefeito do Districto Federal. 

Estou convencido que a Camara, como eu, não vê, nes-
sa declaração do referido official, a mínima culpabilidade 
criminosa do Deputado Azevedo Lima, declara-ção a que elle 
foi c-0mpletamen te extranho. 

Continuando o seu depoimento, disse o Sr. capitão de 
mar e guerra Protogenes Guimarães que, por duas vezes, te-
ve entendimento com esse -nosso collega, recebendo, tres ou 
quatro dias depois elo segundo ·entendimento, uma carta 
desse Deputado na qual lhe pedia para incluir no programma 
da revolução a emancipação do Districto Federal. 

Não vejo, Sr. Presidente, no facto ele ter o Deputado 
Azevedo Lima ou qualquer outro ci_dadão entendimentos uma, 
duas, tres ou mais vezes com um indigitado chefe de revol. 
ta, acto -criminoso de natureza alguma. 

Não ha, no caso, um delicto, como tal qualificado pelas 
nossas leis penaes. Não ha, no Codigo Penal, um sô artigo 
no qual seja esse facto punido como crime. · 

Até aqui, portanto, nada ha, nenhum s6 acto elo Sr. De-
putado Azevedo Lima que encarne um crime. 

O que podemos concluir, com toda a segurança e sem 
medo de errar, é que esse representante da Nação estava no 
inteiro e pleno conhecimento da revolta proje_ctacla; vodemos 
ir até mais adeante, affirmando que, espiritualmente, S. Ex. 
estava de accôrdo com ella, o que bem prova a carta que 
dirigiu ao Commandante Protogenes, aliás confirmada por 
outros depoimentos. 

Niio vejo , Sr. Presidente , o que estranhar em ter esse 
Deputado pleno conhecimento da revolta projectada. 

O SR. CEDSO BAYMA - V. Ex. não esqueça que não é 
ainda a época ela pronuncia; é apenas a época da concessão 
de licença para o processo elo Deputauo. Não se deve confun-
dir uma cousa com outra. Não estamos estudando os elemen.,, 
tos que poderiam determinar a pronuncia. 

O SR. WENCESLÃO ESCOBAR O nobre Deputado 
est.i apprehendenclo mal as minhas palavras . Estou expondo 
os factos que constam dos documentos offereciclos e mostran. 
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do que nelles não ha crime para a Camara conceder licença 
afim de ser processado o nosso collega Azevedo Lima. 

O SR. CELSO BAYMA - Não é neste minuto que de-
vemos investigar isso. Não trato da questão de meritis. Do 
que se cogita é de saber se ha ·elementos de pr,esumpção ou 
não para se dar a licença. 

O SR. WENCES'LÃO ESCOBAR - Tranqi:..illize0 se o no-
bre Deputado, que clhegarei lá. 

O SR. CELSO BAYMA - V. Ex. começa pelo fim. 
O SRl. WENCESLA.0 ESCOBAR - Isso é na ordem de 

V. Ex. Tenho o direito de estabelecer a ordem que melhor en-
tenda para fazer minha exposição. 

O SRl. CEJLSO BAYMA-- A jurisprudencia da Camara é 
qu e tem estabelecido essa formula. 

O SR. WENCESLA.O IJJSCOBAR - Sr. Presidente, o 
que digo e s ustento é que, nos documentos o-fferecido&' pelo 
Procurador Secciona'!, não ha ac.to que encarne fa·cto crimi-
noso algum praticado pelo -Deputado Azevedo Lima. 

O SR. CELSO BAYMA - Nem é preciso; bastam ele-
mentos ele presumpção. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Não ha tal, não item 
siclo essa a jurisprudencia da Gamara, como mostrarei. Elu 
clizia, Sr. Presidente, ·que não havia nada para estrnnhar que 
o Deputado Azevedo Lima tivesse pleno e inteiro conhecimen-
to ela revolta projectada, o que bem prova a carta que dirigiu 
ao -Sr. Protogenes; e não havia na cla para estranhar porque 
não er'I"o affirmando, que tres quartas pfu'tes da população 
do Rio de Janeiro, se não toda, tinha noticia dessa projecta-
da revolta, havendo até cida-dãoe que determinavam dia e 
hora em que d-ev-ia rebenta.ir .-

Eu, e a Camara, sabiamos disso, porque era voz pu-
blica e tão publica que, tres ou quatro dias an tes ele estalar 
a revolta, indo, em companhia de um amigo, a o Banco do 
·Brasil, realizar pequeno negocio, a pessoa com quem tratei, 
que não s ei se era algum dos directores, declarou-me em 
conversa que as operações estavam um tanto paralysadas , 
porque se esperava a todo momento a revolta da Armada . 

Era facto notorio , não -sendo, portanto, de extranhar que 
o Deputad-o Azevedo Lima tambem estivesse no conhecimen-
to dessa ,projectada revolta. 

Mais tarde, sendo reper-guntado o Capitã.o de Mar e 
Guerra Sr. Protogenes, decl a rou que o Deputado Azgvedo Li -
ma Ilhe tinha promettid-0 auxilio de populares. 
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Não sei ·se esta parte do clepo}mento do illustre official 
ela .Armada é on não verdadeira, porque se nota em seus di-
zeres certa desorientação. Vamos dar ele barato, porém, que 
seja verda.deira, que o Deputado Azevedo Lima promet-tesse 
auxilio ele populares. 

Mas, se prometteu, essa promessa não se concreti7i0U em 
fact-o material ; -não passou de manifestnção subjectiva, fóra, 
portanto, da alçada da lei pena l. 

O SR. CELSO BAYMA - E a combinação que fizeram 
ele, vencedora a revolução, dar.se emancipação ao Districto 
Federal ? 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Elle não fez com-
binação e sim um .pedido, em carta, ao Capitã:o Protogenes, 
de, caso fosse triumphante a r evolução, -não se deixasse de 
incluir em seu programma a emancipação do Districto Fe-
deral. 

Isto prova, apenas, que elle estava de accôrdo, espiri-
tualmente, com a revolução . 

Como a Camara vê, não ha em todos esses dizeres e 
nos documentos apresentados pelo procurador crimi-nal, em 
que fundou o pedido de licença para a denuncia do Deputado 
Azevedo Lima, um facto -sequer que possa ser qualificado de 
<:riminoso, colhido pelas nossas Leis penaes. 

Extranho e admiro que o procurador ,criminal da Repu-
blica visse crime de conspiração nesses documentos, toman. 
elo-os por base para o ,peclido ele licen,ça e processo d-o Deputa. 
elo Azevedo Lima como i-ncurso no art. 115, § 2.o do C-0. 
digo Penal . 

A Cama:ra, melhor do que eu, Babe o que rezam essas 
disposições, 

Vou, entretanto. repetil-as. Diz assim o artigo e para. 
grapho citado : 

"E' crime de conspiração concertarem.se vinte ou mais. 
pessoas para tentar, directamente e por fac tos, mudar vio'. 
lentamen te a Constituição ela Republica Federal, ou elos Es-
tados ou a fórma de governo por elles estabelecida. " 

Deduz-se, rlaqui, que é elemento essencial, primordial, 
vital, v:sceral o concerto entre vinte ou mais pessoas para 
que tenha existencia o crime de conspiraçãg. 

O SR CELSO BAYMA - O procurador enviou ã Cama. 
ra mais de vinte: é que não citei todos. 

O SR. WENCESLáO ESCOBAR Entretanto, ·quem 
qiun· que leia oi. documentos officiaes, submettidos a noiiao 
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estudo, não verá um unico vestigi'o, laivo, signal ou prova · 
ele ter havido esse concerto. 

O SR. CEDSO BAYMA --, Se não houver -vinte, nem a 
denunciu é recebida pelo juiz. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Não ha, pois', mo. 
tivo ,para ser concedida a licença. 

A ·Camara não encontra a menor prova, o menor vesti. 
gio ele ter o Deputado Azevedo Lima tentado, directamente, 
ou por factos, mudar a Constituição da Republica . . Não sei,' 
portant-o, onde esse funccionario publico enxergou o crime 
de conspiração; apenas em sua morbida imagina-ção. 

Elle não pó ele escapar deste ·dilemma: ou é crassamente 
ignoranle em m ateria ele direito criminal, ou então, enqua. 
dra.se ·perfeitamente n0 -conceito de Lopes M·oreno, em seu 
livro intitulado Procedimento Civil· e Crimina,I, quando diz 
que "o Ministerio Publico , dependendo directamente do Exe. 
cutivo, é uma machina de perseguir os inimigos· do -Governo 
com accusações arbitrarias e processos injustos." 

O SR. CELSO BAYMA - Então a magistratura fede. 
ral tambem é uma machina ! 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - A magistratlU'a fe-
deral ainda não appareceu em scena. 

O SR. CELSO BAYMA - Mas é quem tem de resolver 
sobre a denuncia. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - EJstou sustentan. 
do que, juridicamente, não podia ver crime de conspiração 
para ,pedir essa licença, a menos que, no dizer de Lopes Mo-
reno, não figure com-o machina de perseguir os inimigos do 
Governo. 

O SR CELSO BAYMA - Moas não é esse .o momento · 
pa ra isso. 

O SR WENCESLAO ESCOBAR - Penso que é justa. 
m ente o momen to, e vou provar que essa tem sido a jlll'is-
pruclencia da Gamara. Sem entrar no coruhecimento de me-
ritis elo facto arguido ele -criminoso contra o Deputado, não · 
se pode julga r da procedencia ou improcedencia do pedido. ' 

Mas, como dizia , o procurador criminal da Republica 
· não põcle escapar desse dilemma: ou é supinamente igno. 

rante, não enlencle na,cfa -ele direito Cl'iminal, ou então ê a ma-
china de que falia Lopes Moreno para perseguir os inimigos 
do Governo com processos injustos e accusações arbitrarias. 

O SR. CELSO BA.Y-MA - ·V. Ex. até parece que não é 
i'ldvogado. 
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O SR. W ENCIDSL.Ã.O ESCOBAR - Na opinião de V. 
Ex. Se fosse versa do medianamente em direito ,penal :i:J.ã-0 
pediria essa licen"ça com fundamento no art. 115 § 2.o- do 
Codigo Criminal. 

O SR. CELSO BAY,MA - ~ão ha motivo para que a 
Gamara n>l.o delibere no momento, deante do documento apre-· 
sentado. Agora , se a denuncia for inepta, o juiz a repellirl.i.. 

, O SR. WENCESLÃO ESCOBAR _:_ Não se nega que a 
Gamara delibere no momento em face dos documentos apre-
sentado s ; o que affinno é que ella não tinha elementos juri-
clicos par.a ·conceder essa licença. Se o juiz consídera-r inepta 
a denuncia, isso não será lilwnge.iro para quem tiver concedi. 
elo. a licença para o processo. 

O SR. CELSO BAYMA - A Gamara já tem concedido 
licença., nesse sentido <; .o Deputado tem sido absolvido. 

O SR. WENCESLÃO ESCOBAR - O que estou a re-
pizar é qne, juriclicamente, a Gamara não tinha elementos 
pa1:a a concessão dessa licença. 

O SR. CELSO BAYMA - Quero ver a demonstração 
de V. Ex. ' 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Ouvi com 11:oda at-
tenção V. Ex. defender seu parecer: 

O SR. CELSO BAYMA - Preciso apartear. Quando 
fallo ·me interrompem constantemente; não me deixam fallar. 

O SR. WENCESLÃO E·SOOBAR - Eu não aparteei; 
ouvi V. Ex. com toda aÜenção e tomei nota de implicita.· 
mente t er reconhecido a inexistencia ele crime de conspira. 
ção, dando esse .parecer, subscripto pela Commissão, funda-
do apenas em elementos de presumpção. 

O SR CELSO BAYMA - Não apoiado. V. Ex. está en-
ganado. O que declarei foi que, de accôrdo com -o art. 53 do 
decreto n . 848, bastam elementos de presumpção para se dar 
a denuncia. · 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Não discuto i/;JS0. 
O meu ponto ele vista é que a Gamara não devia, fund a da em 
elemen :os ele reinota presumpção, conceder a licença. 

O SR. CELSO BAYMA - Mas, eu quero frisar que 
apenas c:itei a lei. A lei é que diz que bastam apenas elemen-
tos de presumpção. V. Ex. está confun·din-do lamentavelmen-
te a situar.ão rla denuncia com _a situação da pronuncia. 

O SR. ANTONIO CARLOS - O Sr. Deputado Villa-
boim acaba de confirmar que esse é exactamente -o · princi-
pio de direito . · 
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O SR. NICANOR NASCIMENTO - Desde os tempos 
coloniaes. 

O SR. CELSO BAYMA - Não posso absolutamente 
permittir que se confund,a a s-ituação da denuncia com a 
situação ·da pronuncia, como es1tá fazendo o nobre Deputado. 
Não quero tambem que me colloquem em uma situaçã,o odio-
sa e antipathica de persegui-dor de um collega. Tenho em-
pregado todos os esforços para tornar bem claro o meu pen-
samento e mais uma vez insisto para que não confundam 
as duas cousas . 

V. Ex. está confundindo lamentavelmente as duas situa-
ções. Eu appello para a lei e V. Ex. argumenta com seu 
juizo pessoal. · 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Não estou tratan-
do da situação de denuncia nem de pronuncia; o nobre De-
putado teima em querer me afas1tar de meu ponto de vista 
e ,chamar-me para o terreno em que lhe convem a discussão. 

O SR. CELSO BAYMA - Querem-me collocar em uma 
situação de difficuldade, entre o desprezo da opinião publica 
e o do Congresso. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - Não apoiado. V. 
Ex. não ficará diminuiclo, ,pelo menos no meu conceito. Mas 
vamos deixar o orador concluir o seu raciocínio. 

O SR. CEwSO BAYMA - Dei meu parecer sem sug-
1'estrio de quem quer que seja. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - O nobre Depute.do, 
cuja oração ouvi com toda a attenção sõ tem merecido o meu 
maior respeito e consideração, está-me faz-en,do uma injustiça. 

O SR. CELSO BAYMA - Não Sr. Mas, desde hontem 
estou vendo a sitnaçã-o em que querem me collocar. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Estou argumentan-
clo jurMicamente. O nobre relator s ubscreveu seu parecer fun-
dando-se em elementos de presumpção. 

O SR. CELSO BAYMA - Não me fundei em nada. O 
que eu disse foi que segundo o art. 53, da lei 848, para de-
nuncia on queixa, baet,a varo elementos de presumpção. 

O SR,. WENCESLAO ESCOBAR - Não é possível; em 
alguma cousa tinha que se fundar e fundou-se em elementos 
de presumpção. 

O SR. CELSO BAYMA - Não fundei tal. Apenas citei 
no meu parecer a lei a que acabo de me referir. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Seja como fôr, es•se 
parecer afasta-se completamente da jurisprudencia até hoje 
seguida por este ramo do Poder Legislativo. 
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O SR. CELSO BAYMA - Ma11 11e eu me fundo ju1.1ta-
mente na jurisprudencia do Parlamento ! 

O SR. WENCESUO ,ESCOBAR - Todos os parece-
roo dados por esta Gamara -concedendo licença para proces-
sar Deputados, todos, com exclusão apenas de um, teem fir-
mado o .principio de que assiste á Câmara -o direito de entrar 
no conhecimento de meritis do facto criminoso arguido con-
tra o Deputado, unico modo êle poder julgar da procedencia 
ou improcedencia elo pedido de licença. 

O SR. CELSO · BAYMA - Repito ainda uma vez: V. 
E x . confunde, lamentavelmente, o caso dos pareceres refe-
r<entes a flagrante com aquelles em que não ha flag.rante. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR! - Não estou confun-
dindo nada; esses parecere11 não distinguem se a Oamara só 
pode entrar no -conhecimento de mentis elos casos flagrantes 
ou não flagrantes. 

Em 1904, quando a Camara tratou ela concessão da li-
cença para processar o Deputado riograndense, .Alfredo Va-
rella, deu esse. parecer dizendo que concêdia licença, porque 
estava úvidente a responsabilidade do delicto. 

O SR. CELSO BAYMA - O Sr. Alfredo Varella foi 
preso em fla-grante á frente da Escola Militar. Nli.o era inque-
rito policial. V. Ex. quer confundir o casu elo Sr. Alfredo Va-
rella com o do Sr. Azevedo Lima. Estou deante de um inque-
rito e -1. Camara daquella época d~ante ele um flagrante. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Quero provar que a 
Gamara não pôde dar licença ,para ser processado qualquer 
Deputado, sem entrar no conhecimento de meritis .•. 

O SR. CELSO BAYMA - Quando ha flagrante. 
O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Essa clistincção V. 

Ex. é qüem faz. 
O SR. CELSO BAYMA - Absolu tamente. 
O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Ha ,dezenas de pa-

receres nesse sentido e vou lêr um que parece ter sido escri-
pto para o caso ve1'.tente. 

O SR. CELSO BAYM.A. - Vou refutar. 
O SR'. WENCESLAO ESCOBAR - Está no seu direito. 

O que, porém, sus-tento escuda-se em dezenas de :pareceres. 
Aqui está. A Camara negou licença para ser processado 

o mesmo Deputado Alfredo Varella pelo fundamento de não 
estar provaclo o crime que se lhe imputava, fazendo os se-
guintes consideranda : (lê) 

"Considerando que assiste à Camara elos Deputados 
competencia para entrar na apreciação de meritis ele factos 
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arguidos de criminosos, sem o que não poderia ajuizar, c-om 
segurança, da procedencia ou improcedencia do pedido de 
licença; e mais, considerando que tem sido essa a jurispru-
dencia parlamentar firmada em paizes estrangeiros . .. " 

O SR. CELSO BAYMA - Em paizes estrangeiros. 
O SR. WENCESLAO ESCOBAR· - Não receba o reca. 

do na escada, espere o res,to. 
O SR. CELSO BAYMA - Tenho outro parecer contes-

tando essa doutrina, é o de 1898. 
O SR. WENCESLA.O ' ESCOBAR - E' o unico, con-

tra ·dezenas, e .esse mes·mo não foi unanime, venceu ape~ 
na1,s por um voto e no plenario não foi aipprovado. 

O SR. AN1' 0NIO CARLOS - E' o unico nacional. 
O SR. WENCESLA.O ESCOBAR - (continuando a lêr) 

"Considerando qr:e tem sido essa jurisprudencia em pai. 
zes estran-g;eiros de preceito constitucional analogo ao n·osso, 
como tambem a que esta Camara tem uniformemente fixa-
do em innumeras deliberações . ' 

Mas, considerando, de outra parte, que as figuras deli-
·ctuosas attribuidas a·o Sr. Alfredo Varella · não revestem, no 
caso suspeito, os requisitos jurídicos e legaes que lhe são es-
senciaes; 

Considerando que às allegações dos requerentes não se 
ajustam de fórma alguma ás provas offerecidas que são, 
na hypothese vertente, destituídas de qualquer valor aprecia-
vel em direito. · 

E' a Commissão de Legislação e Justiça de parecer que 
se negue o presente pedido ele licença." 

Esse parecer vem assignaclo por Luiz Domingues, Mon-
tenegro, Frederico Borges, Estev_ão Lobo, Art!hur Lemos, 
Germano Hasslocher, vencido, , porque era inimigo de Varel-
la, e Mello Mattos . 

Aqui ficai1;1 estabelecid'os dous principios, á evidencia: 
primeiro, qtie a Camara tem -o direito de conhecer de meritis 
o facto arguido ele criminoso contra o Deputado, porque só 
assim pôde julgar da procedencia ou improceclencia elo pedi-
do de licença . · 

O SR. NIÓANOR NASCIMENTO - De meritis n-o Di-
reito que conhe\;o, é o exame. da prova jID·idica. -Ora, no caso 
não ha prova jurídica; ha presumpção que basta para de-
nuncia. Portanto, o exame de meritis no inquerito nã·o é 
possível. 

O SR. WENCESLAO ESCOBABl - Não apoiado. Pôde 
haver prova ' juriclica muito cabal, irretorquivel até. 
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O SR. NICANOR NASCIMEN'.rO - Não há technica . 
O SR. WENCESLAO ESCO;BAR - O outro principio 

que fica estabelecido é; a Camarn só deve conceder liéença 
quando o facto delictuoso revista os requisitos juridicos le-
gaes essenciaes á constituição do delict,o. 

O SR. CELSO BAYl\fA - Não é no inquerito que V. 
Ex. vae encontrar. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - E, aqui, nos doeu- · 
mentos offerecidos, nas declarações do capitão de mar e 
guerra Probogenes, não ha factos que se revistam dos requi-
sitai, juridicos, legaes, constitutivos elo crime de conspiração. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V.- Ex. dá licença"/ 
O exame de meritis só póde ser instituído quando a Gamara 
tiver de julgar pela pronuncia porque ahi, então, passado o 
snmmari-0, os actos são examinados de meritis-. Antes disso 
não se pôde. 

O SR. WENCESLAO "ESCOBAR - Contra a doutrina 
de VV. EEx. estâ aqui a jnrisprudencia seguida uniforme- . 1 

mente pela Gamara; e pergunto a VV. EEx. se a Camara tem 
o direito de .entrar no conh.ecimento das provas do summario 
para dar licença pa•ra processar em crimes· inafiança veis, 
por que não hade ter o direito de entrar nas provas do pe-
did-o de licença para processar? ! Quem póde o mais, , põde o 
menos. 

O SR. CELSO BAYMA - V. Ex. está a rgumentando 
coni,ra V. Ex. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - O orador sabe mui-
to bem, porque é mestre de processo. 

O SR. WENCESLAO ESCOBARi - Não, porque estou 
ha muitos annos divorciado do exercício de minha profissão. 

Assim, Sr. Presidente, se a Gamara tem o direito de en-
trar no conhecimento das provas do sum·mario para dar li-
cen,ça parü a pronuncia em crimes inafiança veis de ' prisão 
em flagrante, por que não ha de ter o direito da entrar no 
conlhecimento de ~eritis elos documentos offereciclos, pedin-
do licença para processar o Deputado . ? 

O SR. JOÃO SANTOS - A Camara não p6cle deixar de 
nttender ao requerimento do Ministerio Publico, que diz que 
n Deputado fulano é accusado d-isto ou daquillo. Que faz -a 
Gamara? Dã licença para que acompanhe o summario. P6de 
ser que o ,processo seja mentiroso; volta, então â Camara 
que o examina de meritis. 

. O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Essa é a opinião 
de V. Ex., cQl1traria á jurisprud•encia unLform~ da Cainara. 
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O SR . . JOÃO 'SANTOS - As considerações que V. Ex. 
e8ti'L fazendQ teriam cabimento quando o summario voltasse 
á. Gamara . 

O SR. LINDOLPHO PESSôA - Não a poiado. Tambem 
não é verdadeira a do utrina de V. Ex. 

O SR. WENCESLA'O ESCOBAR - Eu me estou ha . 
seando em pareceres, na jurisprudencia da Gamara unifQr-
memente seguida, apenas com a discrepancia de um, qde 
ainda asaim não foi approvado no plena:rio. 

O SR. JOÃO SANTOS - A doutrina do nobre Relaitor é 
protectora do Deputad·o, é a mais liberal. 

O SR. ALBERICO DE MORAES -'-- Principalmente pa. 
ra a época . 

O SR. WENCESLÃO ESCOBAR - V. Ex. quer que 
diga a impressão que tive lendo o parecer do nobre Deputa-
do Celso Bayma ? F oi a seguinte: Sente.se que S. Ex. deu 
esse par ecer favoravel á licença para ser o nosso collega 
Azevedo Lima .processado com repugnancia, mais pelas in. 
juncções da disciplina governamental. 

O SR. CELSO BAYMA - Não apoiado. E' contra isso 
que pro tes to. 

O SRJ. WENCESLÃO ESCOBAR - Foi essa a minha 
· irn pr essão, porque, juridicamente, não ha b,omem que media-
namen te conhecedor do Direito, e tendo con-sciencia do seu 
saber , sustente haver nos documentos remettidos pelo procu-
rador criminal da Republica prova de culpabilidade criminosa 
contra o Deputado Azevedo Lima, para ser concedida essa 
licença! 

O SR. CELSO BAYMA - V. Ex. citou um parecer que 
não apr-ovéita ao caso. 

O SR. WENCESLÃO ESCOBAR - Mas esse parecer 
e outros i-d-enticos teem sido a jul'isprudencia da Gamara. 

O SR. JOÃO SANTOS - O Deputado não pôde estar 
acima da lei. E' o que V. Ex. não quer. 

O SR. WENCESLáO ESCOBAR - V. Ex, está enga. 
nado. E' a Gamara que assim o tem entendido. 

O SR. FRANCISCO PEIXOTO - S. Ex., como homem 
de hombridade, devia peclir á Gamara para conceder a licença. 

O SR. ALBERICO DE MORAES - 01'! apartes de VV. 
EEx. mostram que a Camara não e.sté. em um ambiente pro. 
prio para julgar. VV. EEx. estão apaixonados. 

O SR. FIMNCISCO PEIXOTO - E V. Ex. não esté. ? 
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O SR. ALBERICO DE . MORAES - VV. EEx. estão 
fallando pela consciencia do Deputado Azevedo Lima, dizen-
do o que elle deve fazer. 

O SR. JOÃO SAN'l'OS - Estou fallando pela minha 
consciencia unicamente. 

O SR. CELSO BAYMA - O meu parecer es1tá de 11>ccôr-
do co.m a lei. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR! - E eu estou de ac-
côrdo com a jurisprudencia da Camara. O parecer de V. Ex. 
não quer ,ser desagradavel ao Sr. Azevedo Lima. 

0 SR. CELSO BAYMA - Em que quero agradar o Sr. 
Azevedo Lima ? 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Então, é agradave1 
ser algoz de um collega? E é por i1SB0 que dà licença até 
a pronuncia exclusiva. 

O SR. CELSO BAYMA - E de accõrdo com o texto 
constitucional. 

O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Na opinião de V. 
Ex. porque estes homens que firmaram o parecer, que ha 
pouc•o li, agiram dentro da Constituição. Não sei com quem 
está a verdade. 

O SR. CELSO BAYMA - Naquelie cal!o havia flagrante. 
O SR. WENCESLAO ESCOBAR - Emf.im, Sr. Presi-

dente, estando já cançado por ter forçado a voz mais do que 
desejava, e acreditando ter eufficientemente mostrado os 
fundamentos pelos quaes nego a licença impetrada para ,pro-
cessar o nosso collega Sr. Azevedo Lima, sento.me tranquil-
lo, por estar o meu voto de accõrdo com ,o direito e com a 
jnrispruclencia tantas v·ezes posta em pratica por este ramo 
do Poder Legislativo. ~ego ainda essa licença po1,que enten-
él.o que esta corporação não deve enquadrar-se no concei1to 
de Lopes Moreno, com relação ao Ministerio Publico. 

Tenho dito. 
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