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APRESENTAÇÃO 





Àqueles que esqueceram os acontecimentos que a história registrou e aos 
que nem sequer tomaram conhecimento é essencial lhes seja dada oportuni
dade de buscar nas páginas adormecidas dos arquivos o seu passado histórico, 
pois é irrefutável a relevância da perspectiva histórica na compreensão do 
presente. 

Cumprindo essa importante função cultural, vem a Câmara dos Deputados 
editando, sob o título "Perfis Parlamentares", a obra de eminentes brasileiros 
que por ela passaram, valorizando e projetando a Instituição, com seu brilho, 
sua capacidade e inteligência. Assim procedendo, atinge duplo objetivo: reaviva 
nas mentes dos brasileiros a significativa contribuição do Legislativo, nos seus 
mais de cento e cinqüenta anos de existência, na solução dos grandes problemas 
nacionais, sua influência na vida social, política e econômica e, ao mesmo 
tempo, reverencia seus antepassados, fazendo-lhes justiça pela grandeza de 
espírito, doação à Pátria e ao povo que dignamente representaram. 

De cada personalidade focalizada, reúne em volumes individualizados os 
discursos, pareceres e projetos mais significativos, aos quais acrescenta infor
mações inéditas que complementam a matéria compilada, oferecendo, assim, à 
avaliação dos estudiosos as bases necessárias ao conhecimento completo da 
obra do ex-Parlamentar, rastro que tornou indelével sua passagem por esta 
Casa. 

São confiados a políticos, a escritores, a cientistas políticos e a professores 
universitários os trabalhos de seleção dos discursos e demais matérias que 
integram o volume, além de uma introdução que visa a estabelecer uma ponte 
entre as figuras perfiladas e as novas gerações interessadas em conhecer o Poder 
Legisl;;i.tivo. 

NELSON MARCHEZA~ 
Presidente 
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PREFÁCIO 





O Presidente da Câmara dos Deputados, Nelson Marchezan, seguindo os 
impulsos de sua generosidade, solicitou-me escrevesse algumas linhas sobre o 
Generaljosé Antônio Flores da Cunha, para o livro no qual se falará de sua atuação 
parlamentar e política. 

Faço-o com prazer e júbilo, pois Flores da Cunha foi, em verdade, um 
grande gaúcho e grande brasileiro, e o reconhecimento do seu valor como con
gressista foi evidenciado pelos seus colegas, ao lhe concederem uma cadeira 
cativa. 

A simples leitura dos discursos do destemido e ilustre rio-grandense 
revela a sua extraordinária cultura humanística e a vivacidade de seu espírito, 
candente e irônico nas respostas a seus interlocutores. 

No exercício da Câmara, em horas difíceis, nesse posto se manteve 
com altivez e dignidade, convencido de que seu comportamento era conduzido 
pelo propósito de resguardar o Poder Legislativo e evitar a perturbação da 
ordem. 

Dele divergi algumas vezes, mas reconheço que, dentro de sua 
concepção objetiva, a atitude por ele adotada, quando dele divergi, foi imposta 
pelas circunstãncias. 

A iniciativa de Marchezan deve-se, certamente, às minhas profundas 
vincul<!.ções afetivas e ao meu convívio com Flores, a quem devo carinho filial e 
as condições que me permitiram a obtenção de meu diploma de advogado. Foi 
Flores da Cunha quem, na sua insuperável bondade, deu-me essa posição, 
dizendo à minha Mãe, no dia do meu casamento: "Não faço distinção entre os 
meus filhos e o seu, pois considero o seu, também, meu filho." 

Para ilustrar o conhecimento do admirável parlamentar, farei uma 
rápida síntese da sua ação administrativa e da sua fidelidade à democracia. 

A minha afeição não influirá na fixação dessa admirável personalidade, 
que o transcorrer dos anos não apaga, pois ela paira, perenemente, na legenda e 
na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

As suas principais características pessoais eram a bravura e a genero-
sidade. 

O temor para ele não existia, e a nobreza do perdão era uma constante 
em seu grande coração. 
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Essas indiscutíveis verdades emanam da sua conduta, mantida nas 
revoluções de 1923, 1924, 1930 e 1932, nas quais exerceu ação decisiva. 

"A clemência é também uma medida revolucionária." 
Interventor e, posteriormente, Governador do Rio Grande do Sul, no 

exercício desses cargos saneou as finanças do Estado, multiplicou em propor
ções geométricas as escolas públicas e aprimorou a destinada à formação de 
professoras, a Escola Normal, que se transformou, depois de sua morte, em 
Instituto de Educação General Flores da Cunha. 

Retificou linhas ferroviárias, encurtando as distâncias, e dotou a 
Viação Férrea de vagões dormitórios, conseguindo o milagre de obter lucros em 
uma instituição comumente deficitária. Iniciou o asfaltamento de estradas. 

Adquiriu uma frota destinada a transportar os produtos rio-grandenses, 
na qual existiam navios frigoríficos para possibilitar a exportação de carne 
verde. 

Esses navios, depois de sua renúncia, foram afastados de suas finalida
des, por decisão do Presidente da República. 

A sua ação administrativa teve dois hiatos: a revolução paulista de 1932 
e a trama para instituir o Estado Novo, iniciada em 1935. 

Na comemoração do Centenário Farroupilha o Presidente Getúlio 
Vargas, como sempre, hospedou-se no Palácio Piratini. 

Nessa oportunidade, solicitou a cooperação do Governador do Estado 
para suprimir o Congresso e instituir um governo autoritário, recebendo a 
repulsa e a declaração do Governador no sentido de tudo fazer para impedir a 
supressão da democracia. 

Dos quatro filhos do General Flores da Cunha três estavam afastados do 
Rio Grande. Em Porto Alegre encontrava-se o Luís, o irmão que Deus me deu. 

Ele e eu almoçávamos diariamente com o General. Este, na oportuni
dade, relatou-nos a proposta do Presidente da Nação de dissolver o Congresso e 
instituir um regime autoritário. 

As relações dos chefes ficaram estremecidas. 
Getúlio viajou a São Borja. 
Não descrevo os acontecimentos que se sucederam e os esforços 

desenvolvidos pelo General para evitar o golpe. 
O Governador conseguiu adiar por dois anos o advento do Estado 

Novo, mas, depois, sentindo que a reação era impossível, renunciou ao 
mandato a fim de evitar derramamento de sangue. 

Nesta frase ele definiu as razões de sua conduta: "Mais do que a glória 
de qualquer homem, vale a felicidade de seus patrícios". 

Exilou-se na cidade de Montevidéu. No seu retomo foi recolhido ao 
Presídio da Ilha Grande, sendo, depois de nove meses, indultado. 
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Por fidelidade à verdade devo proclamar que ele não era tratado como 
um preso comum, mas com o máximo respeito e consideração, residindo na 
casa cedida por um dos diretores. 

Voltou à vida pública, comandando a União Democrática Nacional, no 
Rio Grande, pela qual foi eleito constituinte em 1946. 

Na atividade parlamentar continuou, enquanto as condições físicas lhe 
permitiram, afirmando-se sempre como .um dos valores mais autênticos de 
nossa elite política. 

Um trecho da carta de Jean Marie Roland, dirigida a Luís XVI, serve 
para traduzir o pensamento e a ação do homenageado: "A pátria não é uma 
palavra que a imaginação se compraz a embelezar; é um ser pelo qual nos 
sacrificamos, ao qual nos ligamos cada dia mais pelas solicitudes que ele causa, 
que criamos com grandes esforços, que se eleva no meio das inquietações e que 
amamos tanto pelo que nos custa quanto pelo que esperamos dele". 

Daniel Krieger 
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INTRODUÇÃO 





"Há de a História fazer-lhe justiça ao fixar, com definitiva 
tonalidade, a significação destes dias, que indicatam à Pátria um 
novo homem de Estado, clarividente, firme, magnânimo, e deram 
mais um irmão em glória aos velhos paladinos gaúchos do passado 
rio-grandense ... " (Alcides Maya sobre Flores da Cunha.) 

"Em sua arrebatadora vida pública nunca ficou alheio a 
qualquer emergência em que lhe fosse possível colaborar para o 
bem público do povo brasileiro e do Rio Grande do Sul. E aí atuou 
com idealismo e denodo, que o destacam, não raro, com o risco da 
própria vida. 

Flores da Cunha é um símbolo. O símbolo de nossa 
tradição histórica no que ela tem de mais puro e heróico. Foi um 
homem que transplantou para os dias atuais o tipo já lendário do 
gaúcho autêntico." (Itiberê de Moura.) 

Ao ser introduzida na coleção Perfis Parlamentares a obra do 
tribuno José Antônio Flores da Cunha, temos a oportunidade de 
poder refletir sobre o pensamento político de um ho~em que, ao 
longo de seus quase 80 anos de idade, participou de momentos 
fundamentais da história do País. 

Estudar a história da Pátria é buscar as nossas origens, a 
nossa própria identidade. A História é o homem, segundo uma 
fórmula muito usada pelos historiadores. Realmente, estudar Histó
ria é, principalmente, refletir sobre nós mesmos e sobre a Humani
dade. O que buscamos na História é o "Conhece-te a ti mesmo", de 
Sócrates, para podermos saber o que fazer com este ser trágico que 
constrói e destrói a si mesmo e aos outros. 

O que buscamos na História não é o homem de determina
das épocas, ou o homem ideal. Buscamos o homem de sempre, o 
homem inteiro. 

Mário Quintana nos diz que "o passado não reconhece seu 
lugar, está sempre se fazendo presente". A sensibilidade do poeta 
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capta um fator muito importante para a ciência histórica: o 
passado é presente. Aliás, a Arte sempre foi um meio muito eficaz de 
conhecimento da realidade e da História. Para o historiador Vico a 
poesia é a primeira forma de História. Schiller, como poeta, sonhava 
com uma educação baseada na Arte. São de Schiller as palavras. 

"Q.ueres conhecer a ti próprio. 

Repara como os outros agem. 

Q.ueres conhecer os outros. 

Olha para o teu próprio coração". 

(Schiller, citado por J. H. Rodrigues, em Teoria da História do 
Brasil. 5~ ed., Editora Nacional, 1978, p. 433.) 

Em nossa maneira de pensar a História procura estabelecer sempre 
uma unidade passado-presente, presente-passado. Há nesta orientação um 
sentido prático de ajuda ao presente. 

Os discursos parlamentares de Flores da Cunha, colocados à luz da 
filosofia política de seu autor e do contexto histórico da época, trazem 
elementos para uma nova leitura de nossa história. 
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1 - FLORES DA CUNHA: O HOMEM, O GUERREIRO, 
O ADMINISTRADOR 

"Nunca me assanhei contra os meus adversários em adversidade, 
nem tripudiei sobre eles." /Flores da Cunha, em discurso na Câmara 
dos Deputados, a 28-6-195 7.) 

José Antônio Flores da Cunha n;:i_sceu a 5 de março de 1880, na estância 
de São Miguel em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Filho de 
fazendeiros, foi criado no campo. Sua família pertencia ao PRR e, por isso,J osé 
Antônio já nascia republicano. Seus primeiros estudos foram feitos na Escola do 
Professor Chaves, em Santana. 

Muito jovem ainda foi para São Paulo. Lá fez cursos preparatórios que o 
levaram à Faculdade de Direito de São Paulo. Concluiu seu curso na Faculdade 
de Direito do Rio de Janeiro, na Rua do Catete, no ano de 1902. 

Seu primeiro cargo público foi o de Delegado de Polícia, no Bairro da 
Saúde, Rio de Janeiro. 

Voltou para o Rio Grande, onde exerceu sua profissão de advogado, em 
Santana e Municípios vizinhos. 

Em 1905 casou-se com Dona 1 rene Guerra, também filha de Santana do 
Livramento. Deste casamento houve sete filhos: Estela, Antônio, Miguel, José 
Bonifácio, Luiz, Marco Aurélio e Maria Emília. 

Mais tarde, volta à Capital Federal para exercer os mandatos de 
deputado, primeiro, pelo Ceará e, depois, pelo Rio Grande do Sul. 

O Presidente do Estado, Antônio Augusto Borges de Medeiros, 
convidou Flores para o cargo de Intendente Provisório de Uruguaiana. Havia 
naquela cidade desentendimentos entre os Republicanos, e o chefe do Partido 
tinha nele grandes esperanças como mediador naquele impasse político. 

Em Uruguaiana, revelou-se excelente administrador e hábil político. 
Voltou para o Rio, a fim de reassumir seu cargo de deputado federal, mas um 
grupo expressivo de uruguaianenses promoveu sua candidatura a Intendente 
de Uruguaiana. Flores venceu o pleito e ficou mais quatro anos naquela cidade. 

A década de 20 trouxe consigo um processo revolucionário que 
culminaria com a Revolução de 30. 

A velha República das oligarquias, fazendo o jogo das famílias ricas e 
poderosas, deixava o povo à mercê de suas misérias. 
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Os tenentes, a ala jovem e progressista do Exército, identificados com 
os ideais das classes médias, foram os grandes líderes das revoluções da década: 
1922, 1924, 1925 e 1926. 

Flores da Cunha em 1923, 1924 e 1926 atuaria ao lado de Borges de 
Medeiros. 

Em 1923, Borges de Medeiros, desgastado por tantos anos de poder, 
tem de enfrentar a contestação de seu governo, através da revolução que os 
partidários de Assis Brasil deflagraram. Flores foi chamado a defender Borges e 
o PRR. Portou-se como herói. Humanizou os hábitos guerreiros do Rio 
Grande, pois a prática da degola, tão comum entre os prisioneiros, foi por ele 
abolida. Muitos anos mais tarde, Flores da Cunha, refletindo sobre esses 
momentos, critica Borges por não ter evitado esta luta fratricida. 

Em 1924, ao lado dos legalistas, Flores novamente enfrenta os 
revolucionários. Sem o saber, lutaria com os jovens tenentes Juarez Távora, 
Luiz Carlos Prestes e João Alberto Lins de Barros, todos chefiados por Honório 
Lemes, o "Leão do Caverá". Somente em 1925, porém, é que conseguiria 
prender Honório Lemes. 

Flores, apesar de tantas vitórias, não estava satisfeito. Submetia-se à 
rigida disciplina do Partido, de tradição fortemente castilhista. Mas tinha um 
forte sentimento de união dos rio-grandenses, que ele só veria concretizado em 
1930. Após, 30, conseguiria libertar-se desta rigidez e encontrar o seu próprio 
caminho político. A fundação do PRL colocaria ainda em maior evidência o seu 
pensamento político, voltado para o congraçamento dos rio-grandenses. 

Ao chegar a Porto Alegre, depois da revolução de 24, no dia 21 de 
dezembro, Flores expressa seu pensamento: "Esqueçamos a luta para lembrar
mo-nos somente de que todos somos irmãos. Devemos, de mãos dadas, como 
irmãos, marchar pela ampla estrada da fraternidade". 
(Fontoura,João Neves da-Memórias. Globo, 1969, Porto Alegre, v. 1, p.330.) 

O último movimento de expressão tenentista foi o de 26, chefiado 
pelos irmãos Alcides e Nelson Etchegoyen. Flores e Aranha novamente foram 
chamados para combater. 

Ao aproximarem-se as eleições para Presidente da República, marca
das para 1. 0 de março de 1930, Flores trabalhou incansavelmente na campanha 
da Aliança Liberal, tanto dentro da Câmara dos Deputados, como nas ruas. 

Derrotados nas urnas os candidatos liberais, Getúlio Vargas e João 
Pessoa, Flores partiu para a propaganda revolucionária. Rompeu com Borges 
ainda em março de 1930, quando este concedeu uma entrevista ao jornal 
cariocaA Noite, aceitando o resultado das eleições. Muitos políticos da Aliança o 
acompanharam neste rompimento e prepararam a revolução. O grande 
articulador do movimento foi Osvaldo Aranha. Flores não poupou esforços 
nos preparativos revolucionários e, bem a seu modo, desembarcou de um trem 
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que o trouxe de Uruguaiana, carregado de armas, sem a menor preocupação de 
escondê-las. Seus companheiros, mais cautelosos, muito temeram por essa 
aútude. Nada, porém, poderia deter a marcha da revolução. 

A influência de Borges de Medeiros era ainda muito grande e por isso 
voltaram os arúculadores da Revolução de 30 a procurar o velho chefe do 
Parúdo para pedir aprovação ao movimento. Este acabou por consenúr. 

A 3 de outubro de 1930, estoura a revolução e Flores da Cunha está 
novamente na frente de combate. Seus filhos o acompanharam nesses 
momentos. Às l 7h 30 m são dados os primeiros tiros no Quartel-General do 
Exército. O ataque, comandado por Flores e Aranha, culmina com a prisão do 
General Gil de Almeida, comandante da 3. ªRegião Militar. Outros combates se 
travam. A revolução se estende rapidamente por todo o País. Poucas foram as 
resistências. 

Vitoriosa a revolução, Getúlio Vargas nomeou-o Interventor Federal no 
Rio Grande do Sul. 

Em 1934, foi eleito Governador pela Assembléia Constituinte. 
Como administrador, mostrou-se dinâmico e eficiente. Sua adminis

tração representou para o Rio Grande um impulso efetivo para o seu 
desenvolvimento. Criou a Universidade de Porto Alegre, hoje Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; a Secretaria de Educação; a Secretaria da 
Agricultura; o IPERGS - Insútuto de Previdência do Estado do Rio Grande do 
Sul; o Estatuto dos Funcionários Públicos; e o Tribunal de Contas do Estado. 
Mandou construir o atual prédio do Insútuto de Educação General Flores da 
Cunha, na época Escola Normal de Porto Alegre. Realizou muitas outras obras, 
como a construção de estradas etc. Atendeu à Agricultura e à Pecuária e saneou 
as finanças do Estado que encontrou esgotadas com a Revolução de 30. 

Em 1932, volta mais uma vez ao campo de batalha. Eclode em São 
Paulo a Revolução Constitucionalista, colocando-se Flores ao lado de Getúlio 
Vargas porque não via, nessa revolução, a solução para os problemas brasileiros 
do momento. 

Seus antigos companheiros da Frente Única Rio-Grandense não o 
perdoaram por isso. Flores da Cunha exigiu o julgamento de sua pessoa. Assim, 
foi instituído um tribunal de honra, que o absolveu. Flores queria a reconsútu
cionalização e lutava pela anisúa aos revolucionários de 32. 

Com o impasse político criado no Rio Grande, em conseqüência da 
Revolução de 1932, entendeu que era necessário reconstruir a abalada política 
rio-grandense e pacificar seus inimigos. Por esse motivo, criou o PRL (Parúdo 
Republicano Liberal). Esse foi um partido de cunho progressista que, por suas 
características de renovação e propostas de desenvolvimento, atraiu principal
mente os jovens gaúchos. A era da ideologia castilhista havia ficado para trás. 
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Os políticos no exílio conspiraram contra ele. Não tiveram, no entanto, 
sucesso. Foram, finalmente, anistiados, mas o velho ódio a Flores persistia. 
Perderam a eleição para a Assembléia Constituinte de 1934, ficando em 
rmnona. 

Flores da Cunha procurava sempre harmonizar. Ele sempre desejou a 
união de todos os rio-grandenses e sempre trabalhou nesse sentido. A 1 7 de 
janeiro de 1936 foi assinado o chamado modus vivendi. Era a cons(>1idação de um 
processo de aproximação que se vinha formando havia algum tempo. Não 
tinha, na verdade, características políticas. Era um acordo administrativo. Com 
o modus vivendi, passaram a colaborar na administração de Flores os Srs. 
Lindolfo Collor e Raul Pilla, como secretários. 

A partir de 1935, Flores afasta-se cada vez mais de Vargas. Essa situação 
foi provocada devido à proposta que Vargas lhe fez para que o apoiasse numa 
nova ditadura, proposta essa rejeitada energicamente. Vargas compreendeu 
que ele seria um obstáculo à realização de suas intenções. O Presidente 
passou, então, a criar para Flores grandes dificuldades. A primeira delas foi 
conseguir uma dissidência de deputados na Assembléia Estadual para que 
Flores ficasse em minoria. A seguir, Getúlio fez deslocar para a fronteira do Rio 
Grande com Santa Catarina batalhões comandados pelo General Daltro Filho, 
com a finalidade de provocar Flores. Por último, convocou a milícia estadual. 

Flores da Cunha, cujo grande ideal político era o de harmonizar os 
gaúchos, evitando mais lutas fratricidas, preferiu renunciar para evitar uma 
guerra civil. 

A 17 de outubro de 193 7, partiu para o exílio no Uruguai. Declarou 
então: "Mais do que a glória de um homem, vale a felicidade de seus patrícios". 
No Uruguai, permaneceu exilado até 1942. Q.uando o Brasil entrou na Segunda 
Guerra Mundial, ele resolveu regressar. Avisou às autoridades brasileiras e foi 
preso ao chegar. Foi enviado para o Presídio de Dois Rios, na Ilha Grande. 

Um ano depois foi indultado. Fez parte, então da campanha pela 
redemocratização do País. 

Com a queda de Vargas, reinicia sua vida política. Participa da fundação 
da UDN e reingressa na Câmara dos Deputados, a partir de sucessivos 
mandatos, até sua morte, em 1959. 

32 



II - FLORES DA CUNHA: O POLÍTICO 

República Velha. "Porque não viveremos em verdadeira demo
cracia diante de uma unanimidade podre a que todos digam amém 
sem que haja crítica, em que não se exerça a inspeção, a fiscalização 
dos elementos que discordam dos que dirigem". (Flores em 
discurso na Câmara, em 25-6-57.) 

Em 1912 Flores da Cunha ingressava, pela primeira vez, na Câmara dos 
Deputados, eleito deputado pelo Ceará, uma terra que ele não conhecia. O 
articulador da eleição fora Pinheiro Machado, seu cabo eleitoral, o Padre 
Cícero. O Governador Accioly deu o seu apoio. 

Pinheiro Machado exercia nessa época um domínio muito grande 
sobre a política nacional. Controlava, inclusive, as comissões apuradoras do 
Senado. Apesar de uma eleição "arranjada", como era costume na República 
Velha, Flores da Cunha levou muito a sério a sua condição de representante do 
Ceará; inúmeras foram as iniciativas que teve para ajudar aquela terra. Tornou
se, desde então, e até a sua morte, ardoroso defensor dos interesses cearenses. 

Em 1924 Flores da Cunha está novamente na Câmara dos Deputados 
como deputado da bancada do Rio Grande. Nessa fase de sua vida política, a atitu
de de Flores da Cunha se caracterizava pela disciplina partidária e submissão ao 
chefe do Partido, Sr. Borges de Medeiros, dele recebendo instruções precisas 
para prestigiar o Presidente Artur Bernardes. Flores da Cunha, porém, deixava 
transparecer, através de seus pronunciamentos na Câmara, que esta atitude se 
devia não propriamente a uma simples fidelidade à pessoa do Presidente da 
Nação, mas ao amor à ordem e à República. Era o velho espírito castilhista 
comandando. 

Flores, falando na Câmara mais tarde, em sessão de 28-3-1946, 
definiria sua atitude política naquela época: 

''Já disse a V. Exa. que não tenho mais, como quando era moço, 
o fanatismo dos regimes. Hoje não há mais um único regime puro: 
cada qual tem um pouquinho dos outros. Quando era jovem e 
estudava, e lia Augusto Comte, tinha o· fanatismo da escola, das 
doutrinas e brigava à unha por princípios". 

(Anais da Assembléia Constituinte, tomos 3, 5 e 6, 1946 p. 212.) 
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Essa disciplina não o impediu de exigir, em plenário, a modificação de 
atitudes do Governo, que ele considerava contra os interesses do povo rio
grandense. Um exemplo disso é o seu discurso de 11-8-1924 (Anais da Câmara 
dos Deputados, 1924, v. 6 p. 244), quando fazia um apelo ao Ministro da 
Agricultura para que não prejudicasse a indústria de charque do Rio Grande do 
Sul. O receio nascia do decreto que concedia isenção de direitos, permitindo a 
livre entrada de gêneros de primeira necessidade no Brasil. Esse decreto, uma 
vez aplicado, poderia comprometer seriamente o charque gaúcho, pela 
concorrência com o charque platino. Este produto se constituía em importante 
fonte de renda para o Estado. 

Em 1927 Flores da Cunha é eleito para a 34. ªLegislatura da Câmara dos 
Deputados. Uma constante de sua atuação, nessa época, foi a sua luta pela anistia. 
Flores não guardava ódio daqueles que haviam lutado contra ele. Gilberto 
Ffeyre dizia a seu respeito: "Homem de ódios curtos, mas de afeições longas". 
(O jornal O Republicano, de 21-11-1946.) 

Em discurso sobre a anistia, em julho de 1928, Flores impressionou os 
meios políticos e jornalísticos. Conseguiu aliar emoção e bom senso em suas 
palavras. O Diário de Notícias, de Porto Alegre, de 4-7-1928, referia-se ao 
discurso, não só quanto ao seu brilhantismo, mas também à impressão 
extraordinária que causou pela "lógica de ferro". A representação gaúcha 
estava unânime, nessa época, na Câmara, a favor da anistia. 

O Rio Grande havia sido um dos palcos principais das lutas que 
marcaram a gestão Artur Bernardes. Foi do Rio Grande, também, que partiram 
os apelos de concórdia aos vencidos. 

Flores era um grande líder da causa da anistia. O perdão aos 
revolucionários da década marcou os debates da Câmara dos Deputados 
durante todo aquele mês de julho. O Líder da Maioria, na Câmara, Deputado 
Manoel Villaboim, fez, nessa ocasião, um discurso considerando a anistia 
inoportuna. Ou, em outras palavras, o governo do Sr. Washington Luís não 
estava interessado em anistia. 

No mês seguinte, entrava em debate, na Câmara, o projeto da 
"ditadura policial". O governo Washington Luís tornava-se, cada vez mais, 
impopular. O encaminhamento do projeto deixava claro, agora, a hipertrofia 
do Executivo. A soberania do Congresso Nacional ficava, cada vez mais, 
ameaçada. O projeto da "ditadura policial", uma vez transformado em lei, 
alargaria, de modo exagerado, as atribuições da polícia no Distrito Federal. 

Flores da Cunha, assim que soube do projeto, bradou contra ele. 
Afirmou aos colegas que votaria contra o "monstrengo", segundo suas próprias 
palavras. 
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Flores da Cunha e a Revolução de 30. Há muito que se desconfiava, e agora 
havia uma quase certeza, de que o Presidente Washington Luís escolheria o Sr. 
Júlio Prestes, Presidente de São Paulo, para candidato oficial do Catete, visando 
às eleições do próximo quadriênio. Com essa atitude Washington Luís estaria 
rompendo a tradicional aliança Minas-São Paulo. Movido por esta desconfian
ça, o Presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, de Minas Gerais, 
aproxima-se dos gaúchos. Sabia ele que sozinho não obteria a adesão dos 
outros Estados contra a candidatura oficial. Os mineiros propõem, então, a 
candidatura de Getúlio Vargas, Presidente do Rio Grande do Sul. Custou-lhe 
muito decidir. Condicionou sempre a aceitação de sua candidatura à aprovação 
do Presidente da República. 

Os gaúchos vão representar, nos acontecimentos que se seguiram, um 
papel fundamental. A influência dos rio-grandenses na vida política da época é 
bem ilustrada pelas palavras de Ojomal, de 18-7-1928: "É indubitável que, com 
todos os seus erros e seus desvios de conduta e de programa, ainda são os 
republicanos rio-grandenses os únicos homens de governo com idéias defini
das, com traços de orientação política sabidos no País". 

A união entre gaúchos e mineiros efetiva-se a 17 de junho de 1929. Ela 
foi resultado de uma longa elaboração. João Neves da Fontoura, pelo Rio 
Grande, e Francisco Campos, por Minas, assinaram o pacto no Rio. Esse 
documento estava ainda na dependência da aprovação de Borges de Medeiros, 
que acabaria por ratificá-lo. 

No dia 2 de agosto de 1929, reuniram-se no Hotel Glória, no Rio de 
Janeiro, os membros da Oposição que haviam aderido ao pacto Minas-Rio 
Grande. Essa reunião tinha como objetivo precípuo elaborar um plano de ação 
da Oposição, em face da organização da campanha eleitoral. A reunião foi 
presidida pelo Senador mineiro Henrique Diniz, e secretariada pelos Srs. Pires 
Rebelo e Flores da Cunha. 

Flores disse, então: "Nesta campanha é necessário que todos estejam 
voltados para a grandeza da Pátria; e perante suas consciências, assumam o 
compromisso sagrado de que nunca faltarão aos deveres para com o povo". 
(Fontoura, João Neves da. Memórias. Porto Alegre, Globo, 1963, v. 2, p. 100.) 

A partir dessa ocasião, o grupo de oposição passou a ser designado pela 
denominação de Aliança Liberal. 

Flores teve, nessa campanha, um destacado desempenho, tanto da 
tribuna da Câmara quanto fora dela. 

O Governo reagia contra as candidaturas de Getúlio Vargas e João 
Pessoa. Este, Presidente da Paraíba, havia sido escolhido para integrar a chapa 
da Oposição, como Vice-Presidente. O Presidente da República perseguia não 
somente os que trabalhavam pela causa da Aliança, como também aqueles que 
demonstrassem suas simpatias a ela. 
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Flores registrava na Câmara o seu protesto pelas perseguições: "Conci
to o Sr. Washington Luís a deixar de intervir facciosamente na campanha 
presidencial. Ainda há dias, apesar de entrevado, foi o Engenheiro Tito Corrêa 
Lopes removido, sem causa, dos serviços do porto do Rio Grande para o de 
Ilhéus, na Bahia". (Fontoura, João Neves da. Memórias. Porto Alegre, Globo, 
1963, V. 2, P· 162). 

O Presidente da República insistia em manter sua política financeira de 
valorização do café e da estabilização da moeda, mesmo quando os fracassos 
eram evidentes. Essas atitudes, evidentemente, aumentavam ainda mais a 
impopularidade do Governo. 

Flores da Cunha alertava, da Câmara, o Presidente: "Se o honrado e 
digno Sr. Washington Luís não puser a mão nesta contenda, creia V. Exa. que a 
valorização do café, a restauração da moeda, tudo irá por águas abaixo". 
(Diário de Notícias, 14-8-1929.) 

A 29 de outubro de 1929, houve o crack da Bolsa de New York e a 
economia brasileira, cad<i vez mais dependente dos mercados internacionais, 
entrava em grave crise. 

Nesse mesmo ano Flores tornou-se Senador da República. Foi eleito 
para substituir o Sr. Carlos Barbosa Gonç~ves, ex-Presidente do Rio Grande do 
Sul e da primeira Constituinte do Estado. O Sr. Carlos Barbosa renunciou à sua 
cadeira no Senado Federal, pelo Rio Grande do Sul, para que Flores pudesse 
concorrer a ela. 

As eleições para presidente realizaram-se a 1. 0 de março de 1930, como 
havia sido previsto. A vitória da chapa Júlio Prestes-Vital Soares foi logo 
contestada pelos aliancistas, que acusaram o pleito de fraudulento. 

Os políticos da Aliança Liberal partiram então para a revolução. Flores 
foi dos primeiros a aderir à idéia revolucionária. Achava ele que a República 
Velha estava cercada de imoralidade e que somente uma atitude radical poderia 
saneá-la. 

É interessante esclarecer que uma atitude de medo da catástrofe e de 
ideal de saneamento da República estava presente nos revolucionários gaúchos, 
em geral. Havia entre eles uma espécie de lema revolucionário a ser seguido -
"o de republicanizar a República". 

É bem possível que os aliancistas gaúchos ainda estivessem imbuídos 
de um forte espírito castilhista, do "pela ordem", em oposição à anarquia e aos 
desmandos do governo de Washington Luís. Mas, mesmo assim, Flores pensou 
muito antes de decidir-se. Como legalista que era, clamava por soluções legais e 
pacíficas. A inflexibilidade de Washington Luís e o estado a que haviam 
chegado os acontecimentos fizeram-no, por fim, decidir. A partir deste 
momento, nunca mais hesitou até à revolução. 
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A entrevista de Borges, pregando a acomodação, em relação ao 
resultado das eleições, muito contribuiu para a decisão de Flores da Cunha de 
abraçar a causa revolucionária. Nessa ocasião o povo de Porto Alegre vibrava 
nas ruas com a atitude corajosa de Flores da Cunha. O Diário de Notícias, de Porto 
Alegre, de 25-3-1930, publicava uma reprodução de palavras do jornal A 
Batallza: " .... o Sr. Flores da Cunha é, bem dizer, a alma do Rio Grande. Pode e 
deve falar em nome de seu Estado". 

Washington Luís persistia nas perseguiçi'>es. Na Câmara dos Deputados as 
bancadas de Minas Gerais e da Paraíba sofriam a chamada "degola" de seus 
deputados eleitos. Na Paraíba o problema foi mais sério, pois a" degola" atingiu 
também o Senado, com o impedimento do Senador Tavares Cavalcanti. Esse 
fato, obviamente, diminuía as possibilidades de luta, no Parlamento, dos 
elementos da Aliança Liberal em prol de reformas básicas, como a eleitoral, por 
exemplo. 

Flores da Cunha, no Senado, defendeu, com ardor, a Paraíba. Ao final 
de um longo discurso de acusação ao Governo, pelo impedimento do Senador 
Tavares Cavalcanti, Flores dizia: "Chego ao fim das considerações que 
precisava fazer. Com toda a fortaleza de ânimo, declaro que não contribuirei 
com a minha solidariedade para que se consuma mais uma atrocidade política. 
A noção que tenho do direito e o amor que voto à liberdade me estariam, antes 
de qualquer outra razão, impedindo de, outro modo, agir". (Discurso no 
Senado, em 7-6-1930. Diário do Congresso Nacional, p. 853, 854 e 855.) 

O grupo que preparava a revolução obteve o apoio da Paraíba, de 
Minas e dos tenentes. Não era, porém, um grupo coeso e tranqüilo. Muitas 
foram as vacilações, principalmente a de Getúlio Vargas. Isso perturbava Flores e 
Aranha, revolucionários mais. convictos. Num determinado momento os 
preparativos entram em compasso de espera. A situação era de marasmo. A 
morte de João Pessoa, assassinado em Recife, no dia 26 de julho de 1930, causa 
uma comoção nos meios revolucionários, que novamente se articulam. 

No dia seguinte, um enorme comício em frente ao Grande Hotel, em 
Porto Alegre, dá oportunidade aos revolucionários de protestarem publica
mente contra o assassínio. 

Nesse comício Flores dizia: "Meus patrícios, eu bem vejo - e de outra 
forma não poderia ser - que o povo de Porto Alegre se sentiu profundamente 
abalado com o assassinato aleivoso e premeditado do moço destemeroso e 
bravo, que será, pelos tempos dos tempos, um símbolo a servir de modelo para 
todos quantos se atirem às lutas ingratíssimas da vida pública". 

E, mais adiante, pregando abertamente a revolução, concluía: 
"Meus patrícios! Esperemos que os homens que têm a responsabili

dade da direção pesem bem as conseqüências que podem advir de um ato de 
fraqueza neste instante. 
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Ou nós reagimos à altura do nosso nome e das nossas tradições, ou 
seremos, no concerto da federação brasileira, o mais degradado dos Estados". 
(Diário de Notícias, 29-7-1930.) 

As palavras transformaram-se em ações, os projetos, em atitudes 
objetivas, os sonhos, em realidade. A Revolução de 30 foi feita. E, sem dúvida, 
não poderíamos descrever a sua anatomia sem contar com a participação de 
Flores da Cunha nesse processo revolucionário que mudou os rumos da 
História do Brasil. 

Flores da Cunha, no Governo do Rio Grande, procurou agir em 
consonância com as metas revolucionárias de Getúlio Vargas. Distanciado, 
ideologicamente, deste, cada vez mais, a partir de 1935, foi obrigado a retirar-se 
para o exílio em outubro de 193 7. 

O exi7io. O exílio deu oportunidade a Flores da Cunha de mornentos de 
reflexão profunda que, se não mudaram basicamente a sua filosofia política, 
permitiram certamente uma reformulação em termos maduros. Sobre essa 
experiência, diria na Câmara mais tarde: " ... não há melhor escola do que a do 
sofrimento". (Anais da Câmara dos Deputados, 1951, v. 3, p. 49, 1952.) 

Seu livro sobre A Campanha de 23 foi escrito no Presídio de Dois Rios, na 
Ilha Grande. Em inúmeros outros pronunciamentos na Câmara Federal, após 
1946, narraria a seus colegas suas reflexões. Então, referir-se-ia Flores ao seu 
posicionamento quanto ao Parlamentarismo. Dizia ele, a 28-3-1946: " .... se, a 
esta altura de minha vida, o homem público que sou hoje, o fosse em 1889 ou 
1890, eu seria parlamentarista ... " (Anais da Assembléia Constituinte, tomo 3, v. 5 e 
6, 1946. p. 212.) Flores da Cunha procurou mesmo transformar seu discurso 
político em realidade ao fazer parte da Comissão Constitucional daAssémbléia 
Nacional Constituinte. A orientação de Flores foi no sentido de temperar o 
Presidencialismo com elementos, que ele julgava importantes, do Parlamenta
rismo. Explicava ele que não era possível fazer uma mudança radical" da noite 
para o dia". Por isso, pregava uma mudança gradual "... indo buscar no 
Presidencialismo aquele sistema de freios e contrapesos necessários à boa 
execução do sistema adotado". (Anais da Assembléia Constituinte, tomo 7, v. 13, p. 
58.) 

Esse" sistema de freios e contrapesos" Flores procurava explicar como 
sendo um recurso " ... para, acima de tudo, evitar os abusos do poder. ... o que 
quer dizer, a hipertrofia do Executivo sobre os outros Poderes, com tendência 
tirânica do governo de um só". (Anais da Assembléia Constituinte, 1946, v. 22, 
p. 148.) 

É bem verdade que Flores, nesse processo de reflexões sistemáticas, 
nem sempre chegou a conclusões lógicas. Algumas vezes, mostrou-se muito 
ingênuo, movido por um sentimento de volta a um passado de erros. Foi o caso 
da declaração de Flores na Assembléia, relembrando com saudade e até mesmo 
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desejando o retorno fantasioso ao governo de Campos Sales. Ora, é por demais 
conhecido o erro fundamental da "política dos governadores", instituída por 
Campos Sales, que tantos prejuízos trouxe ao Brasil na República Velha. Esta 
política, ao reforçar as oligarquias regionais, entregando o controle nacional ao 
binômio Minas--São Paulo, condenava à marginalização os demais Estados da 
Federação. Nota-se nessa atitude de Flores um evidente contra-senso, pois, 
voltar aos costumes políticos dos primeiros tempos da República Velha, 
significava aceitar uma situação que ele, como revolucionário de 30, atacara e, 
depois, ajudara a jugular. 

A Quarta República. Em 1946 Flores da Cunha reinicia sua vida parla
mentar. Desde então, até ao fim de seus dias, esteve ligado à Câmara dos 
Deputados. Liga-se, então, aos quadros da UDN, que ajudou a criar. Foi, 
portanto, um, udenista histórico. Sob alguns aspectos, porém, ele não possuía 
características próprias do udenismo. Um desses aspectos é o que se refere ao fato 
de ter sido a UDN um partido de elite. Maria Vitória de Mesquita Benevides, em 
sua tese de doutoramento "A UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo 
brasileiro", conclui que "a constatação mais evidente aponta o divórcio crescente 
entre os programas "progressistas" da UDN, a partir de 1945 (que difundia, inclu
sive, o direito de greve, sem condições), e a prática concreta do Partido cada vez 
mais elitista e reacionário, no tocante aos interesses das classes populares". (Jornal 
do Brasil, Caderno Especial, p. 4, 28-9-1 980.) 

Flores da Cunha, no entanto, sempre lutou pelos partidos amplos, pela 
união de oposições. Ainda que um homem de partido, como se pode deduzir 
de sua dedicação prestada ao PRR, na República Velha, sempre trabalhou pela 
união de pessoas em tomo de problemas fundamentais. A Frente Única foi um 
exemplo disso. E, quando esta se desarticulou, após a Revolução Constitucio
nalista de 1932, em São Paulo, funda o PRL, que foi uma tentativa de 
reorganização das forças políticas do Rio Grande, acoplado a um programa 
social avançado. O seu grande objetivo, com o PRL, era juntar correntes 
políticas diversas numa busca de congraçamento. 

Flores da Cunha possuía uma certa flexibilidade partidária, desde que 
se tratasse de problemas prioritários, como já foi dito. Na sessão de 2 7-3-1946, 
na Câmara, ocasião na qual foram tratados problemas econômicos referentes à 
produção e distribuição de alimentos, ele alertava seus pares: "Senhor Depu
tado, neste tocante (problemas de abastecimento), quer-nos parecer que, 
dentro da Assembléia e no País inteiro, não há partidos". (Anais da Assembléia 
Constituinte, 1946, tomo 3, v. 5 e 6 p. 86.) 

O chamado liberalismo da UDN que está, inclusive, nas próprias raízes 
do Partido, pois nasceu lutando contra um Estado ditatorial, não foi uma 
atitude consistente e uniforme. Em 1955, a UDN arma um golpe dentro da 
própria Câmara Federal, cujo objetivo, nada liberal, visava a impedir a posse 
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dos eleitos em pleito livre. Flores, um legalista de medula, como ele próprio se 
chamava, sempre insistiu na ordem constituída e no respeito às leis. No auge da 
crise de 1955, desliga-se da UDN, .por dela discordar, o que reforça a idéia de 
que Flores não foi um udenista típico. Por outro lado, também é verdade que 
Flores lembrava muito alguns udenistas, quando se preocupava com a idéia de 
excelência. Uma outra faceta de Flores, comum aos udenistas, é a atitude 
anticomunista, que, todavia, vai decrescendo de intensidade ao aproximar-se o 
fim de sua vida. 

O ano de 1946 é marcado pelos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

O trabalho de Flores da Cunha, como um dos redatores da Comissão 
Constitucional, foi intenso. Ele imprimiu ao texto muito de suas idéias. Uma 
destas diz respeito à liberdade individual e à tolerância. Dois pequenos trechos 
de orações dessa época exemplificam o que ficou dito: "Afinal de contas o que se 
busca, organizando, instituindo, promulgando uma Constituição para um 
povo? Promover a felicidade desse povo, assegurando, em primeiro lugar, a 
liberdade, gar~ntindo, então, os direitos individuais e promovendo, portanto, o 
bem público". (Anais da Assembléia Constituinte, 1946. v. 22, p. 148). "Não quero, 
contudo, descer da tribuna sem felicitar o ilustre e brilhante Sr. Senador Luis 
Carlos Prestes, pela grande evolução ocorrida em seu espírito, quando afirmou, 
como acabou de fazê-lo desta tribuna, que a política é transigência, a política é 
concordância". (Idem, p. 149). 

A atitude de Flores da Cunha, durante a existência da Assembléia 
Nacional Constituinte, foi a de expectativa em relação à política do Rio Grande 
do Sul e à administração em curso naquela época. Isso, evidentemente, não o 
impedia de preocupar-se com sua querida terra, como ele tanto frisava. Embora 
estivesse muito ligado a sua gente por laços afetivos profundos, procurava não 
se deixar levar por regionalismos do tipo vazio, subtraindo do trabalho da 
Constituinte o significado nacional. A esse respeito Flores se manifestava da 
tribuna: " ... em verdade, representa espetáculo lamentável e desolador ouvir os 
deputados e senadores debaterem-se em questões meramente regionais, 
dilacerando-se uns aos outros, em ataques que se personalizam e que são de 
completa inutilidade para os interesses nacionais". (Anais da Assembléia Consti
tuinte, 1946. v. 19, p. 171.) 

Há uma constante na atitude de Flores da Cunha no Parlamento, no 
que diz respeito à preocupação com os problemas econômicos nacionais. Nas 
palavras de Flores nota-se claramente um alto índice de informação sobre o 
contexto econômico regional, nacional e mundial. 

Denuncia ele a miséria e a fome do povo brasileiro, acusa a saída do 
alimento de mais alta qualidade nutritiva e a conseqüente concentração de 
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riquezas nas mãos de um pequeno grupo. Tudo isso é feito no linguajar solto e 
peculiar de Flores da Cunha: 

"Aproveitando o gado melhor, aquele que engorda mais 
uniforme, para congelá-lo, frigorificá-lo, fazendo do bem-bom o 
sheared-beef, e apenas mandando charquear ou salgar as partes 
dianteiras do boi, quer dizer, acaine inferior, ague o povo na minha 
terra costuma chamar "carne de pescoço". (Risos.) 

Enquanto isso, os moradores do litoral continuam depaupera
dos. E aqui desejo abrir um parênteses. Costuma-se pedantesca
mente declarar que nossas populações proletárias e pobres são 
subalimentadas. Eu, porém, proclamo: Não são alimentadas! Mas, 
prosseguindo, os frigoríficos, não só desviaram para frigorificação, 
o melhor gado que lhes foi oferecido para abater, como ainda 
exportaram quase toda a carne de primeira para os mercados 
europeus, sobretudo durante o estado de guerra, obtendo preços 
astronômicos por essa carne adquirida aqui por dez réis de mel 
coado". (Risos.) (Anais da Assembléia Constituinte, 1946, tomo 3, v. 5 e 6, 
p. 209.) 

Flores da Cunha, ao abordar esses assuntos, falava com conhecimento de 
causa, pois o seu Estado tinha na pecuária uma grande fonte de riqueza. Além 
disso, nascido e criado em fazenda, cresceu envolvido pelos problemas da 
pecuária gaúcha: " .... e eu, que sou camponês - permitam-me a imodéstia-, 
conheço mais do que ninguém o problema e de muitíssimos anos". (Anais da 
Câmara dos Deputados, sessões de 8 a 14 de fevereiro de 1957, p. 127.) Quando no 
Governo.do Rio Grande, Flores deu muita atenção à pecuária. Nesse tempo as 
terras gaúchas abrigavam 12 milhões de cabeças de vacuns. Afastado do 
Governo e do seu Estado, Flores nunca deixou de estudar o assunto e 
impressionava seus colegas na Câmara com a segurança e riqueza de informa
ções que apresentava. 

A pecuária não foi a sua única preocupação. Freqüentemente usou 
como instrumento de análise a situação do Rio Grande para abordar problemas 
econômicos diversos. Assim agindo, Flores lançava mão de dados objetivos 
para estudar o problema. 

É interessante que se tenha bem claro, para se entender este momento 
histórico, a situação da conjuntura econômica gaúcha nesse período. "Durante 
os anos compreendidos entre 1930 e 1945, a economia política gaúcha 
caracteriza-se pelo fato de atingir o apogeu de seu modelo histórico de 
desenvolvimento constituído no transcurso de um século. A zona rural da 
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pecuária e seus produtos históricos, o comércio, as cidades e as charqueadas e 
os frigoríficos; a zona rural marcada pela pequena produção agropecuária e 
seus produtos históricos, seu comércio, cidades, artesanatos e manufaturas, e a 
zona rural marcada pelas explorações relativamente grandes de arroz, trigo e 
gado e seus produtos históricos, fusionavam-se por inteiro nesses anos, 
compondo a estrutura produtiva e de intermediação denominada de mercado 
sul-rio-grandense". (Müller, Geraldo. A economia política gaúcha dos anos 30 
aos 60. ln: Dacanal, J. H. e Gonzaga, S. RS: economia política, Ed. Mercado 
Aberto, 1979. p. 363). 

Como Interventor Federal, depois Governador eleito do Rio Grande 
do Sul, Flores encetou a diversificação da economia gaúcha em consonância 
com as metas econômicas do governo revolucionário. Abriu, então, espaço para 
o trigo. O Rio Grande do Sul que, no período colonial, havia produzido 
excedente exportável de trigo, passou na República Velha a grande importador. 
Getúlio Vargas, quando presidente do Estado, iniciou a política que seria, 
depois de 30, uma arrancada importante para a economia brasileira: tomar o 
Rio Grande o celeiro de trigo do País. Flores no Governo procurou levar muito a 
sério esta política, através de incentivos diversos dados ao trigo. A melhoria dos 
meios de transporte foi um deles, a fim de facilitar o escoamento do produto. 

O período compreendido entre a morte de Getúlio Vargas, em agosto 
de 1954, e a posse dejuscelino Kubitschek, em janeiro de 1956, foi dos mais 
críticos da História do Brasil. É bem possível que não haja, ainda hoje, para o 
brasileiro, a consciência clara do que representou esta fase. . 

A morte de Getúlio trouxe para os antigetulistas uma vitória confusa. 
O povo perturbado pela morte do Presidente expressava nas ruas o seu 
protesto, o que reforçava a imagem de Getúlio. 

As eleições de outubro de 1955 poderiam representar, para os inimigos 
do líder morto, um novo golpe. A oposição a Getúlio preparava-se para não 
deixar voltar o getulismo. Por isso, pregavam uma reforma do regime, que era, 
na verdade, um ataque às instituições democráticas. 

Café Filho, que assumiu o Governo com a morte de Vargas comprome
teu-se com o povo a fazer as eleições. 

O processo sucessório, como não poderia deixar de ser, foi muito dificil. 
O PSD, unido ao PTB, apresenta a sua chapa: Juscelino Kubitschek para 
Presidente e João Goulart para Vice-Presidente. Evidentemente, essa coligação 
desagradou os antigetulistas. Os demais candidatos foram Juarez Távora, 
Adernar de Barros e Plínio Salgado. 

A 3 de outubro de 1955, realizaram-se as eleições em todo o território 
nacional. 
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As urnas revelaram o seguinte resultado: Juscelino 36% dos votos, 
Juarez 30%, Adernar 26% e Plínio Salgado 8%. Não era, portanto, uma vitória de 
maioria absoluta. 

Lacerda liderou, então, uma campanha contra a posse dos eleitos. 
Nessa campanha não são poupadas acusações, e dentro da Câmara se 
desenvolve uma verdadeira guerra psicológica, ameaçando os candidatos 
eleitos com uma "batalha judicial". Um grupo de parlamentares posiciona-se a 
favor da posse dejuscelino ejango. É o chamado "bloco parlamentar", do qual 
faziam parte 220 deputados e 4I senadores. Os políticos legalistas, porém, 
sabiam que, no fundo, os acontecimentos já estavam a escapar da área política e 
judicial. O problema já se transformava numa questão militar. 

O Ministro da Guerra, General Henrique Teixeira Lott, cuja posição a 
favor da legalidade já era conhecida, trata de definir-se. Defendia ele o respeito à 
Constituição e, portanto, à posse dos eleitos. 

O rumo dos acontecimentos, envolvendo graves episódios militares e 
políticos, vão desembocar nas chamadas crises de II a2I de novembro de I 955. 

No dia 3 de novembro os acontecimentos se precipitam. O Presidente 
Café Filho "adoeceu" repentinamente e afastou-se do governo. Foi substituído 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que, ao assumir, foi 
imediatamente cumprimentado por Carlos Lacerda. 

O Presidente Carlos Luz entra em conflito com seu Ministro da Guerra, 
exonerando-o de suas funções. 

O General Lott é, então, procurado pelo General Odylio Denys, 
comandante da Zona Leste. Este aconselha Lott a que comande um movimento 
de reação ao golpe que se preparava. O General Denys argumentava que as 
intenções do Governo não deixavam dúvidas sobre suas ligações com os 
golpistas. Acrescentava, também, que um golpe desse tipo seria um perigo para 
a Nação e que, portanto, Lott teria o dever de evitar esse ataque à Constituição e 
à Democracia brasileira. Lott recusou-se, apesar das fortes razões apresentadas 
pelo colega. À noite, Lott, em casa, refletia profundamente sobre a situação: 
"Indaguei de mim para mim: onde está a legalidade?''. (O Cruzeiro, 26-I I-55, 
p. I26.) 

Lott decidiu-se. Justificava ele não querer ver correr o sangue dos 
brasileiros e julgava seu dever restabelecer a ordem constitucional. Telefonou 
ao General Denys informando-o de sua decisão. Era uma hora e trinta minutos 
da madrugada de II de novembro de I 955. A operação contragolpe tivera 
início. 

Do Ministério da Guerra foi rapidamente acionada a aparelhagem 
contragolpe. Dentro em pouco a situação ficaria sob controle. 
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O Catete foi ocupado. Mas, momentos antes o Presidente Carlos Luz, 
acompanhado de oficiais de sua Casa Militar, alcançara o vaso de guerra 
"Tamandaré". 

O General Lott mandou, então, chamar os Srs. N ereu Ramos e Flores 
da Cunha, respectivamente, Vice-Presidente do Senado e Presidente da Câmara 
dos Deputados, para que comparecessem ao Quartel General, a fim de serem 
informados dos últimos acontecimentos em prol da legalidade. Lott obteve 
desses dois parlamentares apoio integral ao movimento. 

A atuação de Flores da Cunha, como Presidente da Câmara, nesses 
momentos, foi decisiva para a democracia brasileira.Já passava ele dos 70 anos e 
demonstrava todo seu vigor na luta daqueles dias. 

Flores da Cunha sempre fora conhecido pela sua fidelidade à UDN. 
Como udenista, havia apoiado a candidatura do General Juarez Távora à 
Presidência da República. Discordou, porém, de seu partido no momento em 
que seus colegas de legenda não se conformaram com os resultados das urnas. 
Foi, pois, com decisão e energia, que enfrentou os trabalhos parlamentares de 
11 de novembro e, dias mais tarde, os de 21 do mesmo mês, colocando-se 
contra o seu Partido e a favor da ordem constitucional. 

Flores imediatamente convocou uma sessão extraordinária. Essa 
sessão teve início às l lh 6m do dia 11 de novembro. Em meio a um ambiente 
tenso e confuso, com as galerias lotadas, o Presidente Flores da Cunha abriu a 
sessão com a voz embargada de emoção e as mãos muito trêmulas. A sessão 
foi, como não poderia deixar de ser, extremamente dificil. 

O Deputado João Agripino (UDN) acusa Flores de haver solicitado 
soldados armados para a Câmara, com a finalidade de coagir os parlamentares. 
O Deputado Fernando Ferrari (PTB) defende o Presidente da Câmara, alegando 
que esta estava com soldados porque todos os edificios públicos da cidade 
também estavam guardados. Foi nesse momento que Flores da Cunha, já 
muito cansado, desligou-se da UDN. 

Após outras situações de tumulto, a sessão chega, finalmente, ao seu 
grande momento: Carlos Luz foi impedido de governar a Nação por 185 votos a 
favor e 72 contra. 

De acordo com a Constituição brasileira, o Sr. N ereu Ramos, Vice
Presidente do Senado, deveria assumir a Presidência do País. Nereu Ramos 
submeteu a questão à aprovação do Senado, que se manifestou por 44 a favor e 9 
votos contrários. 

Em entrevistas à Última Hora, do Rio de Janeiro, alguns dias depois 
desses acontecimentos, Flores se explicava: "Sempre fui um combatente da 
legalidade". E mais adiante: "Para mim que sou um fanático da ordem, a 
deliberação dos generais, de defender a Constituição e o Regime da ameaça do 
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golpe planejado, foi o principal que permitiu uma solução pacífica para a crise 
que atravessamos e evitou ao País os horrores de uma guerra civil". 

"Não há quem ignore - pois que as intenções eram bem conhecidas -
que havia entre certos políticos militares o propósito de não aceitarem os 
resultados do último pleito eleitoral." (Última Hora, 28-11-1955.) 

A 21 de novembro os acontecimentos agravam-se novamente. O Sr. Café 
Filho resolve retornar ao cargo de Presidente da Nação. Essa volta significava o 
retorno à situação anterior. Os defensores da legalidade teriam ainda mais um 
episódio na luta. Nesse dia a Câmara votava o impedimento de Café Filho. 

O Parlamento brasileiro, conduzido pelas mãos de Flores da Cunha, 
havia ganhado uma batalha da democracia. Em janeiro de 1956, Juscelino 
Kubitschek e João Goulart tomam posse. 

Nessa ocasião Flores quis encerrar a sua vida política. O PTB, porém, 
ofereceu-lhe um lugar em sua legenda. Foi eleito, então, suplente de deputado 
para o último mandato de sua vida. Pouco depois assumiria novamente sua 
cadeira na Câmara Federal. 

Nos últimos anos de sua vida, Flores da Cunha apresentava cada vez 
mais nitidamente um pensamento socialista. Lutava com todas as forças que 
ainda tinha em prol de uma reforma social e de uma ordem mais justa. 

Disse ele, certa feita: "Ora, todos sabemos que as indústrias no Brasil, 
desde a guerra passada, se encheram de dinheiro, ganharam o que quiseram. 
Eram os tempos das vacas gordas. Agora, quem comeu a carne que roa o osso. 
Agüentem esses tempos de vacas magras e reduzam os seus lucros e vantagens". 
(Anais da Câmara dos Deputados, v. 13, de 25 a 28 de junho de 1957, p. 201.) 

Flores da Cunha atuou na Câmara Federal até pouco antes de sua 
morte. Algumas vezes, muito doente, fez questão de comparecer aos trabalhos 
parlamentares, quando julgava os assuntos de grande importância. Quando 
sentiu aproximar-se o fim, partiu para os pagos, pois era lá que desejava 
morrer. 

A 4 de novembro de 1959 morria José Antônio Flores da Cunha. 
No dia seguinte, seus colegas da Câmara dedicam grande parte da 

sessão em sua homenagem. Os discursos proferidos pelos deputados, nessa 
ocasião, eivados de profunda emoção e afeto, são documentos históricos que 
servem de fonte de estudo preciosa, para entender o papel de Flores da Cunha 
na vida nacional e na História do Brasil. 

Destes discursos destaco, para encerrar esta introdução ao pensamento 
político de Flores da Cunha, as palavras do Sr. Aurélio Viana, por me parecer 
que tratam da personalidade deste parlamentar, como homem inteiro. 

"O Sr. Aurélio Viana - Sr. Presidente, quero dizer algumas 
palavras em nome do Partido Socialista Brasileiro sobre a figura 
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verdadeiramente ímpar e extraordinária do velho General Flores da 
Cunha. 

Homem que possuiu nesta Casa uma cadeira cativa e que 
realmente nos cativava a todos nós pela sua lhaneza, pelo espírito 
sempre jovem que caracterizava sua marcante e distinta personali
dade. 

Flores da Cunha foi uma figura exponencial. Poderia dizer dele 
o que Anatole dissera sobre Hamlet: "Ele é belo, é desgraçado. Sabe 
tudo e não sabe o que fazer. Foi um homem, é o homem, é todo o 
homem''. 

Pois Flores da Cunha foi todo Homem, na acepção mais 
completa do termo. 

Sonhador e realista ao mesmo tempo, foi um temperamental 
emotivo. Amigo da verdade, e porque da verdade, da justiça, teve 
erros que os confessava franca e abertamente. Amou a liberdade; 
sacrificou-se, mais de uma vez, na sua estrita defesa. Mesmo sua 
atuação no 11 de Novembro teve esse sentido que muitos hoje 
reconhecem, até seus mais intransigentes adversários. Tomou 
aquela atitude, segundo aos íntimos ele referia, heróica e incom
preensível naquele momento, visando com ela à preservação do 
sistema democrático. 

Flores da Cunha foi um amigo de todas as horas; conselheiro dos 
mais jovens deputados, aos quais sempre, com aquela afetuosidade 
que marcava o seu espírito, ele os tratava de meninos. "Menino, 
você deve acertar. Menino você errou. Menino, gostei do seu 
discurso." 

Desaparece o velho Flores da Cunha, um dos remanescentes 
dos tempos românticos, numa hora dificil para a nacionalidade. 

Nós, desta Casa, ainda não alcançamos e não compreendemos o 
significado perfeito da morte de Flores da Cunha. O tempo vai dizer 
da sua falta, da lacuna que dificilmente será preenchida. 

Se Comte, tem razão, se cada vez mais os mortos governam os 
vivos, aquele homem governará, ditando normas a muitos políticos, 
por décadas e décadas. 

Falo, também, por delegação de um grupo numeroso de 
funcionários desta Casa. Dedicava-lhes o velho Flores um carinho 
todo especial, e, da parte deles, aqueles seus rompantes eram 
sempre recebidos com um sorriso de respeito e de veneração. 

Não nos cabe, neste momento, traçar o perfil psicológico deste 
eminente homem público, a quem muito estimei e de quem tive 
oportunidade, muitas vezes, de receber conselhos, de ouvir a voz da 



sua enorme experiência. Estou realmente comovido com sua 
passagem pela "região da sombra da noite", para a eternidade, 
morreu na terra que ele tanto amou, na gleba de seus antepassados, 
à qual deu ele toda sua vida, toda sua alma, todo seu coração. Desde 
o instante em que soube do seu passamento, meu coração de nordes
tino sangrou. Ele representou nesta Câxnara o bravo povo cearen
se. A nossa alma, calcinada pelo sofrimento e pela dor mais intensa, 
era irmã da de Flores da Cunha, daquele gaúcho, cuja memória 
ficará como um exemplo de bravura à posteridade. Sinto, Sr. 
Presidente, a falta daquele amigo que foi, é e será um símbolo de 
energia e da vontade, homem que lutou e resistiu às suas próprias 
paixões, mas que vivia à sua maneira como verdadeiro-Homem. 

Sr. Presidente, dizia-me Flores da Cunha: "Sou um socialista à 
minha maneira: se fosse mais jovem, lutaria ainda por essas idéias". 
Eu que reconheço não existir ainda uma mentalidade que possa 
neste momento abarcar os princípios que defendemos, sentia-me 
fortalecido com as palavras daquele gigante que, estando na ante
câxnara da morte, não a temia, e contra ela lutou até o fim pois ele, 
antes de tudo, foi o lutador. Flores da Cunha amava a vida, amava-a 
com todas as veras do seu coração, amava-a apaixonadamente, 
resistiu, o quanto pôde, enfrentando o meirinho que afinal o levou 
desta para as regiões ignotas da eternidade. 

Termino com Horácio, quando dava o adeus ao velho amigo 
naquela tragédia de Shakespeare: "Boa noite, amado príncipe de 
idéias que não morrem nunca, e qlle os anjos em levas te conduzam 
ao repouso eterno são os votos, com a alma curva, dobrada e sentida 
que lhe fazemos em nome do Partido Socialista Brasileiro". 

NIZE PELLANDA 
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PRONUNCIAMENTOS 





SOBRE A POLÍTICA CEARENSE 

Sessão de 28-5-1912 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ainda ontem li, em uma pagma 
imortal de La Bruyere, que aparecem de tempos em tempos sobre a face da terra 
homens raros, descomunais, os quais, por suas virtudes e qualidades eminen
tes, projetam vastos clarões em meio às sociedades onde vivem. 

E' dessa estirpe de homens extraordinários o vulto incomparável do 
General Pinheiro Machado, sob cujos auspícios vem fazendo-se minha apagada 
e humilde vida política. Foi por magnânima indicação desse meu eminente 
amigo e amado chefe, que meu nome foi incluído na chapa de deputados, pelo 
Estado do Ceará, aliás com um soleníssimo protesto de minha parte e da de 
meu distinto amigo, o Sr. Ministro da Justiça, que achava, comigo, não dever eu 
iniciar minha apagadíssima carreira política, tendo entrado na vida partidária 
de um Estado do Norte, onde nunca estivera e com cuja agremiação política 
nenhuma ligação também tinha. 

Só depois de grande relutância, e para servir a exigências impreteríveis 
do partidarismo, foi que acodi em que meu nome fosse apresentado à 
deputação pelo Estado do Ceará, com o que esteve afinal de acordo o Sr. Dr. 
Rivadávia Corrêa, e satisfeitíssimo o valoroso e brilhante líder da maioria desta 
Casa. 

E' doloroso mas devo declarar a V. Ex.ª e à Câmara dos Srs. Deputados, 
que pareço um perseguido da sorte! Mal havia iniciado minha vida política, que 
nada será, entretanto na chapa de deputados, e já f.lo glorioso Estado do Ceará 
eram derribados o Governo e o partido político ao qual me filiara dias antes! 

Q.uando os libertadores- daquele heróico Estado planejavam aquela 
funambulesca derribada, que é do conhecimento de todos, ainda eu não me 
tinha manifestado ao chefe do Partido Republicano do Ceará, o Sr. Comenda
dor Nogueira Accioly; só o fiz, declarando-me solidário c~m S. Ex.ª quando S. 
Ex.ª já estava a caminho do Sul, nessa Via-Crucis dolorosa a que o País inteiro 
assistiu com surpresa, lamentando-a. 

O Sr. Moreira da Rocha dá um aparte. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Como quase tudo que a imprensa da 
terra de V. Ex.ª publica. (Riso.) 
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Sr. Presidente, sou um indivíduo que gosta de demonstrar a sua 
lealdade para com os amigos e chefes, justamente quando esses amigos e chefes 
decaem. (Muito bem.) 

Foi por isto que, só depois de derribado o Sr. Comendador Nogueira 
Accioly, lhe fiz a minha declaração de solidariedade e de aceitação da cadeira 
que me havia oferecido. 

Li ontem, em A Noite, jornal que se publica nesta Capital, e que é 
sempre bem informado, que diversos companheiros políticos, que viviam no Ceará à 

sombra do honrado Sr. Comendador Nogueira Accioly, haviam feito greve 
contra a direção de S. Ex.ª, dando uma nova orientação à política do Partido 
Republicano Conservador, naquela circunscrição da República. 

Pois, Senhores, aqui estou eu ainda para vir declarar à Nação: fujam 
todos, abandonem-no todos - conservar-me-ei ao lado do Comendador 
Nogueira Accioly. 

Vozes - Isto honra muito a V. Ex.ª (Apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - De todas as oligarquias (porque não 
chamam também aquela de oligarquia?), de todas das quais se têm dito no 
vozeirão dos demagogos que têm enxovalhado a República (isto vai por conta 
deles), a do Ceará foi a mais benéfica, foi a que promoveu de fato o progresso do 
Estado, foi a que manteve o respeito ao direito de propriedade, de vida e 
eleitoral! 

E, não fosse assim, teríamos visto que a arruaça que derribou o governo 
do Comendador Accioly não teria tido outra conseqüência senão as que 
decorrem de arruaças vulgares, porquanto, certo, a polícia a teria sufocado no 
primeiro instante. Não sufocou, justamente por isto: porque queria garantir a 
liberdade da manifestação do pensamento. 

O Sr. Moreira da Rocha- Não apoiado; não sufocou porque foi impotente. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Impotente, quando o movimento teve 
por início uma demonstração de uma escola infantil! A polícia não agiu 
oportunamente, porque quis agir moderadamente até o fim, convencida de que 
um ligeiro movimento de crianças e de caixeiros não podia alterar a ordem em 
uma importante circunscrição da República, como é o glorioso Estado do 
Ceará. 

Meus Senhores, em relação à política cearense, eu não me admiro de 
coisa alguma, desde que li em um jornal desta capital uma interoiew concedida 
pelo soi-disant candidato à Presidência daquele Estado, o fanfarronesco Coronel 
Franco Rabello. (Risadas; não-apoiados do Sr. Moreira da Rocha.) 
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. Este coronel dá idéia daquele espanhol que se armava de facas, 
pistolas e navalhas, da cabeça aos pés, e nessa atitude saíra para a rua 
ameaçando céus e terra. 

Quando o tempo mudou e começou a trovejar, assim ele se dirigia ao 
velho Cosmos: 

"No tremblas, tierra, qui no te voi a hacer dafto." (Riso.) 
Esse Sr. Coronel Franco Rabello é aquele mesmo que, em uma interview 

concedida aos jornais, desta capital, dissera: ''Não há de ir o Bezerril F ontenelle 
ocupar a presidência do Ceará, porque, primeiro, não foi eleito e, em segundo 
lugar, porque o povo não consentirá, e para isto está armado." 

Vejam, Senhores Deputados, a que estado de depressão moral, a que 
falta de compostura política chega um indivíduo que aspira à presidência do 
Estado, vindo declarar que o povo não consentirá, porque está armado! 

Eu, que sou rio-grandense de nascimento e de coração, posso vir 
assegurar ao País que, após a terrivel revolução que ensangüentou o Rio Grande 
do Sul, Julio de Castilhos, a maior das envergaduras políticas que houve na 
República (apoiados; muito bem.), mandou desarmar os próprios correligionários, 
porque não queria consentir em ver um Estado dentro do Estado. 

O Sr. Franco Rabello, ao contrário, ameaça o adversário, em paz, com o 
armamento de que o povo dispõe! 

Que será o governo desse Sr. coronel, com as carabinas do povo juntas 
ao seu peito, a cada instante impondo-lhe a lei, o modo de governar, de dirigir 
os destinos do Estado, de fazer justiça?! 

Desgraçado do Estado do Ceará se caísse em semelhantes mãos. Por 
fortuna nossa e da Nação, porém, o governo do Ceará não há de ir parar às mãos 
do Sr. coronel Rabello, e não irá porque S. S.a não foi eleito, pois o tabaréu 
ainda mantém íntegra sua hombridade política e soube ser leal com o velho 
chefe, que, se não fez a felicidade administrativa, financeira e econômica do 
Ceará, pelo menos soube ser um tipo digno, respeitador das liberdades e 
da vida, coisa que os liberticidas de hoje desconhecem por completo. 

Sr. Presidente, A Noite de ontem diz que o Sr. General Bezerril 
Fontenelle, com os irmãos Borges, estão mancomunados para a obra de 
decapitação (termo muito corriqueiro nesta Casa) do Sr. Comendador Accioly 
na direção política do Partido Conservador do Ceará. 

Não acredito que um homem da lealdade inatacável do Sr. General 
Bezerril Fontenelle se empenhe em semelhante empresa, porque isto seria 
mostrar à Nação mais um espetáculo degradante de deserção política, de traição 
partidária. 

Senhores, outro dia, quando, nesta Casa, se votou o reconhecimento 
dos Deputados pelo Pará, ainda eu não tinha a honra de ter assento nesta 
cadeira; se tivesse, convencido embora de que os mais votados eram os 
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Deputados amigos do governador, devo declarar, votaria pelo reconhecimento 
dos Deputados da Facção Lemos, porque acho que deve ser banida dos nossos 
costumes políticos esta escola de traição partidária que vai campeando de norte 
a sul do país. (Apoiados; muito bem!) 

E' por isso que venho francamente declarar que fico com o Sr. Accioly 
quand même. (Muito bem; muito bem! O orador é muito cumprimentado.) 
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DECLARAÇÃO FEITA POR FLORES DE Q,UE, AINDA 
Q,UE SUBMISSO AO SEU PARTIDO, CONSERVA ELE UMA 

POSIÇÃO INDEPENDENTE SOB O PONTO DE VISTA PESSOAL 

Sessão de 7-10-1912 

O SR. FLORES DA CUNHA- Preciso fazer, Sr. Presidente, à Câmara, 
de que me orgulho de ser membro, e ao País, a quem como homem público 
devo prestar contas de meus atos, uma declaração formal e insofismável, para 
dissipar as névoas formadas pela invencionice insidiosa, tendo por escopo, 
degradante e retrógrado, perturbar o juízo da opinião no pertinente à vida 
política e nacional. 

Antes, porém, de desfazer, de uma vez por todas, a urdidura 
embusteira e cavilosa daqueles que encontraram na recente atitude assumida 
por mim, no Parlamento e no Pretório, o leitmotiv de suas agressões injustas ao 
glorioso partido a que pertenço e ao preclaro cidadão que o chefia e dirige; é 
sobremodo conveniente aduzir algumas considerações, que explicam a minha 
conduta no terreno político e no caráter de advogado. 

Sob o primeiro ponto de vista, devo declarar que, ainda que aceitando 
voluntária e conscientemente a submissão e a disciplina, condições elementares 
da vida partidária, não sou, entretanto, um subserviente, que, na frase do poeta 
francês, exercite a espinha em todos os sentidos. 

Moço embora, sem possuir um passado brilhante, sem ser portador de 
qualquer acervo de glórias, trago, não obstante, comigo, uma tal tradição de 
coragem cívica, de sinceridade pessoal e de independência de caráter, que aos 
olhos e ao juízo dos meus próprios correligionários, ocasiões não raras tenho 
passado como levantadiço e rebelde, senão, subindo de acento a censura, como 
anarquizado e perturbador das boas normas partidárias. 

Isto posto, é visto que os discursos por mim aqui proferidos sobre a 
política do Pará e os seus próceres são de minha· exclusiva autoria e 
responsabilidade, das quais não fujo e pelas quais respondo perante quem quer 
que seja. 

Não retiro uma só partícula de tudo quanto disse e afirmei sobre 
aquelas oprobriosas ocorrências, que, pelos tempos dos tempos, enxovalharão 
os nossos costumes políticos no conceito dos povos e dos homens cultos. 

Como advogado, a minha liberdade de ação não encontra limites senão 
também na minha própria vontade, servida, verdade é, por uma moral que se 
engrandece, cada dia que passa, no culto fervoroso do Bem e da Caridade. 
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Foi isso, tão-somente isso, que me levou, contrariando até mesmo 
conselho de quem mos podia dar, a subir em dias da semana transata os 
degraus da tribuna judiciária, para exercer a mais nobre e a mais brilhante das 
profissões, aquela em que, quer acusando, quer defendendo, mais direta e 
eficazmente se concorre para a obra meritória e alevantada da defesa social. 
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FLORES MOSTROU-SE SEMPRE, DURANTE TODA A 
SUA VIDA, INTERESSADO E INFORMADO QUANTO AOS PROBLEMAS 

DA PECUÁRIA DO PAÍS 

Sessão de 7- 10-1912 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem) - Sr. Presidente, tendo 
sido eu o autor do projeto que foi há pouco rejeitado pela Câmara, a qual julgou 
melhor aprovar o substitutivo da Comissão de Finanças, devo declarar a V. Ex.ª 
e à Câmara que tanto eu, como os demais signatários do projeto, estivemos de 
acordo com o competentíssimo Sr. Christino Cruz, na modificação por ele 
estabelecida para classificação do chamado gado de cria, porque, desse modo, 
transigíamos no bom sentido, quer dizer, entráramos em acordo para que os 
demais Estados da União pudessem introduzir os gados estrangeiros de raças 
melhoradas, para o fim de acelerar também a seleção das raças bovinas em seus 
territórios. 

Vejo, porém, como aliás todos percebem, que de parte de alguns dos 
membros da ilustre e nobre bancada de Minas existe certa relutância, se não 
oposição, em aceitar as idéias contidas no projeto, nos substitutivos das 
Comissões de Agricultura e de Finanças e nas emendas oferecidas pelo 
Deputado, pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Joaquim Luís Osório, e por isso devo 
trazer alguns esclarecimentos à Câmara, esclarecimentos que me cabe dar 
não só porque sou filho da região pastoril, como também porque fui autor do 
primitivo projeto. 

A classificação adotada no projeto que apresentei é a chamada no meu 
Estado de uso comercial. 

Quando no Rio Grande do Sul os que negociam em gado tratam de 
saber a condição de cria para vender ou comprar, desde logo se subentende que 
este tem 40 por cento em vacas, 1 O por cento em touros e outra porção em 
animais de um ano, ano e meio e dois anos. · 

Esta classificação desafia a contradição de quem quer que seja. 

O Sr. joão Benício - Apoiado; é esta a classificação adotada no Rio 
Grande do Sul. 

O Sr. Pedro Lago - Mas a emenda faz essa classificação? 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª até, em se tratando de boi, quer 
fazer oposição? (Risos.) 
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O Sr. Pedro Lago - Quero, sim, porque defendo os interesses da Bahia e 
do Norte! 

O SR. FLORES DA CUNHA- O Norte não é prejudicado pelo meu 
projeto; pelo contrário, nós não estamos fazendo obra regional, estamos 
tratando de melhorar as raças bovinas em nosso país. 

Eu, por exemplo, sou representante do Ceará na Câmara e devo 
declarar que também desejo que esse Estado tenha o seu gado melhorado pelo 
cruzamento com o gado importado. 

O Sr. Pedro Lago - A emenda faz a declaração da limitação do gado 
importado? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não faz. 

O Sr. Pedro Lago - Ah! Não faz! 

O SR. FLORES DA CUNHA - E que tem isso? 

O Sr. Pedro Lago - Pode importar até 80 por cento de gado para 
matança. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não apoiado. Prosseguindo na minha 
ligeira exposição, devo dizer à Câmara e à nobre bancada mineira que a nossa 
intenção,apresentando o projeto que manda isentar de direitos a introdução de 
gado de cria no nosso país visa ao seguinte: em primeiro lugar, concorrer de 
maneira direta, decisiva e imediata para o melhoramento das raças; em segundo 
lugar, fazer com que os Estados criadores possam repovoar as suas pastagens, 
que estão sendo completamente devastadas, principalmente no Rio Grande do 
Sul, onde o inverno terrivel por que acabamos de passar ali dizimou grande 
quantidade de gado de cria. 

Além disso, o Estado do Rio Grande do Sul é aquele que exclusiva
mente no País se ocupa da indústria do charque, da indústria saladeiril, porque 
os antigos criadores, tendo observado que essa indústria é mais remuneradora, 
abandonaram a criação para só se dedicarem à invernagem de gado destinado 
ao corte, e de tal arte que os campos se estão despovoando com o aumento 
havido no corte do gado gordo e no consumo nos mercados do Norte. 

Isto é tão verdade que, nas últimas safras saladeiris no Rio Grande do 
Sul, vimos que foram abatidas reses quase com um aumento de 50 por cento 
sobre as safras anteriores, sendo sabido que o Estado, de certos anos a esta parte, 
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se tornou em invernador de gado, ao contrário do que era antigamente, quer 
dizer, há 10 anos - um dos maiores criadores da República. 

Inquinar o projeto de tentar favorecer o contrabando do gado 
estrangeiro gordo, destinado a ser abatido, já para o fim de se transformar no 
País em charque, já para o fim de fornecer carne verde nos mercados das 
grandes capitais é injustiça, e eu posso declarar à ilustre bancada de Minas, 
como à Câmara inteira, que o nosso projeto não visa, de modo algum, a esse fim 
impatriótico. 

Nós do Rio Grande do Sul não queremos o contrabando na fronteira. 
O chefe da representação rio-grandense, o Sr. Pinheiro Machado, e a 

bancada rio-grandense inteira, em nome da qual não estou falando, mas cujas 
idéias julgo interpretar, desejam que se reprima o contrabando do gado gordo, 
e o digno Ministro da Fazenda nestes últimos dias tem dado grande atenção a 
medidas severas a serem adotadas no sentido de se coibir terminantemente a 
introdução desse gado na fronteira do Rio Grande do Sul. 

O Sr. josino de Araújo - Eu acho que o projeto facilita essa introduçãü. 

O SR. FLORES DA CUNHA-V. Ex.ª, desculpe-me dizer, é neófito em 
eoisas de criação. (Riso.) 

O Sr. josino de Araujo - Sou filho também de uma zona pastoril. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se nós quiséssemos favorecer o 
contrabando do gado gordo não teríamos feito a classificação do que se chama o 
gado de cria. O art. 2. 0 do projeto isso mesmo estabelece, e se fica entendendo 
para o fim fiscal que só é gado de cria o gado ali especificado, o que foi feito 
justamente para evitar a fraude nas fronteiras, por ocasião de ser introduzido o 
gado. 

Isso posto, Sr. Presidente, devo declarar que, de acordo com a opinião 
do ilustre líder da maioria, nós não poremos dúvidas em aceitar a emenda do 
Sr. Deputado Osório, que parece melhor classificar o chamado gado de cria do 
que o substitutivo da Comissão de Finanças que foi aprovado. 

E' a minha opinião; e, dadas estas explicações, humildes e apagadas 
(não-apoiados), espero que a emenda do Sr. Deputado Osório seja nobre e 
patrioticamente aceita pela Câmara. (Muito bem; muito bem.) 
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AS LUTAS POLÍTICAS DO RIO GRANDE DO 
SUL E A PSICOLOGIA DO GAÚCHO DE FRONTEIRA 

Sessão de 22-11-1912 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, como que ainda não se 
apagaram dos seus ouvidos os ecos da palavra formosa e formidolosa do 
brilhante representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro Moacyr, sobre a 
desoladora cena de sangue desenrolada aos olhos da boa, heróica e nobre terra 
de Bagé. 

Quero, Sr. Presidente, ser daqueles que lamentam, antes de tudo, a 
dolorosa hecatombe e com ela, o pesar inteiro que sofre o Rio Grande do Sul 
com a perda irreparável do campeão adverso, do campeão do federalismo, o Sr. 
Nicanor Pena. 

Mas, Sr. Presidente, entre lamentar aquela desoladora cena e ver 
formular os maiores reproches à política republicana do Rio Grande há um 
abismo de permeio. 

Não devo negar, em princípio, as grandes verdades afirmadas na 
tribuna da Câmara pelo valente tribuno rio-grandense, o Sr. Pedro Moacyr; mas, 
também, não posso dar a minha solidariedade e trazer o meu testemunho a uns 
tantos juízos menos verdadeiros, aqui afirmados em relação à política do Rio 
Grande do Sul. 

Sr. Presidente, por fortuna minha sou filho da região fronteiriça do Rio 
Grande do Sul e posso afirmar à Câmara que naquela zona, onde nasci e onde 
habito, desde longos tempos, campeia, desde os tempos monárquicos, o crime 
e com ele a impunidade. 

O Sr. Osório - Limitada à zona fronteiriça. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas não se venha tirar dali a 
conseqüência menos verdadeira de que a impunidade deriva da proteção 
política. 

A impunidade deriva de circunstâncias várias, sendo que o fato de ser 
aquela fronteira extensíssima e quase em toda a sua extensão composta de 
colinas e planícies, concorre de um modo notável para a facilidade com que a 
fuga se estabeleça em todas aquelas cidades que não têm de permeio, com as do 
Uruguai e da Argentina, como acontece com a minha, senão um simples areal, 
uma simples e belíssima avenida. 
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Ao tempo da monarquia, chegou a dar-se o caso de um fazendeiro 
vitimar uma pessoa no Brasil e, sendo perseguido pelas autoridades policiais 
brasileiras, ir até à linha divisória com o Uruguai e do outro lado da fronteira 
fazer fogo contra os que seguiram ao seu encalço. 

Vários fatos poderia eu citar, sucedidos em Santana do Livramento, 
em Quaraim, em S. Borja, emjaguarão, em Itaqui e outros pontos da fronteira. 

E' preciso que se tenha nascido e vivido na linha divisória, como ocorre 
comigo e com os meus maiores, para que se possa julgar da psicologia da vida 
fronteiriça. São fatos esses muito comuns e freqüentemente verificados em 
todas as fronteiras de países limítrofes. O que ocorre no Rio Grande do Sul com 
o Uruguai, ocorre em toda parte. Existe naqueles lugarejos afastados do centro 
da civilização como que um composto de indivíduos foragidos de todas as 
partes do mundo ... 

O Sr. Rodolpho Paixão - Verdadeiros bandidos ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... que vêm em busca de fortuna fácil, e 
também fugindo aos justos castigos da lei onde quer que ela deva ser aplicada. 

Dali o fato de ficarem impunes muitos crimes perpetrados na fronteira 
do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. 

O Sr. Raphael Pinheiro - Para isso costuma o Governo ter tratado de 
extradição. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sobre esse assunto V. Ex.ª relevará que 
eu mantenha o meu silêncio. 

Sr. Presidente, o principal objetivo do meu discurso de hoje é mais para 
explicar a minha atitude em relação a certos fatos ocorridos no Rio Grande do 
Sul e que serviram de pivot para o discurso aqui pronunciado pelo ilustre Sr. 
Pedro Moacyr. 

Não quero reviver as cenas vandálicas ocorridas em minha idolatrada 
terra natal em 29 de setembro de l 91 O, por ocasião de uma tragédia individual 
ali presenciada e na qual foram desgraçadamente vitimados dois irmãos do 
coronel João Francisco. 

A opinião inteira do Pais sabe que eu, que aqueles que têm o meu 
sangue, não tivemos co-participações nesses desoladores fatos e que ... 

O Sr. Octavio Rocha - E' verdade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... nesse momento eu ocupava uma 
cadeira na assembléia dos representantes do Estado do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Octavio Rocha - E' a pura verdade. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Se fui arrastado a discutir aquelas cenas 
tristíssimas, fi-lo mais pelo dever imperioso de não abandonar aqueles 
que estavam como que sendo trucidados e que tinham o meu sangue e pela 
solidariedade que devia àqueles bons amigos e meus companheiros, que 
estavam sendo vítimas da maior das injustiças. Foi essa a co-participação que 
tive naqueles fatos. Sem embargo, corroborando a afirmativa de anteontem ao 
discurso do Sr. Pedro Moacyr, quod scripsi, scripsi, aquilo que eu escrevi está 
escrito, mantenho em toda a plenitude as minhas declarações. 

Ningu~m pode discutir a verdade, resplendente e soberana, porque ela 
brilha e refulge junto e perante todas as consciências. 

Mas, Sr. Presidente, ia-se fazendo grave injustiça à política republicana 
do Rio Grande, querendo-se atribuir a solidariedade dos que governam e dos 
que chefiam com esses atentados execrandos à vida dos meus patrícios. 

No Rio Grande do Sul, desde os tempos gloriosos que nasceram para 
nós com a proficua administração de Júlio de Castilhos até o tempo presente, 
todos gozam da máxima liberdade pessoal e política. 

Em Santana do Livramento se digladiam as paixões, as mais 
insofridas e as mais daninhas. 

Nós, republicanos, combatemos ali com ardor; os federalistas, que são 
muitos, que são pujantes, que são prestigiosos e que têm à sua frente Raphael 
Cabeda, o maior expoente, atualmente, do federalismo, combatem com igual 
ardor, mas não baixamos, ainda, por política, ao assassinato dos adversários. 

Apelo para a honra do Sr. Pedro Moacyr. 
Quando eu era um dos diretores da política de Santana do Livramento, 

com o Sr. Coronel João Francisco, que então era meu correligionário e meu 
amigo, várias vezes me opus aos processos de violência, que se queria implan
tar, para vitimar o adversário. 

E ainda uma vez apelo para o testemunho do Sr. Pedro Moacyr, que 
disso assaz sabe. 

O Sr. Pedro Moacyr - Ninguém seria capaz de irrogar a V. Ex.ª aquela 
injúria, mas, V. Ex.ª teve a hombridade de declarar à Câmara que várias vezes o 
próprio coro~el ex-comandante do Cati queria implantar na fronteira violências 
que V. Ex.ª corajosamente impediu. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, Sr. Presidente, a política republi
cana do Rio Grande do Sul não se pode envergonhar dos seus atos, porque ela 
não sofre o embate de paixões menos dignas; perante a Câmara e perante o País 
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inteiro, nós podemos abrir a mais ampla discussão dos atos da administração 
republicana do Rio Grande e dos atos dos diretores da nossa política. 

Quando houve a desoladora hecatombe de Santana do Livramento, o 
ínclito, o digno, o insigne Sr. Dr. Borges de Medeiros, como o Sr. Dr. Carlos 
Barbosa, Presidente do Estado, procederam com dignidade, com honradez, 
com justiça e, não fosse assim, não seria o humilde orador quem viria ocupar a 
tribuna da Câmara, como ora o faz, como um dos mais devotados servidores 
daquela causa gloriosa e salvadora. 

Nós, os republicanos do Rio Grande do Sul, queremos para nós, como 
para os nossos adversários, a máxima liberdade, e ela existe forte e vívida no Rio 
Grande. 

O fato trazido ao conhecimento da Câmara pelo brilhante Sr. Pedro 
Moacyr é um fato todo ocasional, todo particular, que se deplora, mas com o 
qual a política nada tem. 

O Sr. Presidente - Observo ao nobre Deputado que está quase finda a 
hora do expediente. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Vou procurar rematar as minhas 
observações, para obedecer a V. Ex.ª 

Sr. Presidente, a Câmara já está bastante informada, como o País 
inteiro, através das notícias publicadas pela imprensa, que o subchefe de polí
cia da 4!'- região do Rio Grande do Sul, Coronel José Lucas Martins, estava 
licenciado das funções de subchefe de polícia quando com ele ocorreu a 
alteração e o conflito de que resultou a morte do pranteado Dr. Nicanor Pena, 
uma das mais legítimas influências do federalismo no Rio Grande do Sul. 

Te.m-se querido procurar dar como fundamento desta cena sangrenta, 
de um lado, a inimizade pessoal, o ódio velho cancerado; de outro lado, uma 
questão de administração policial. 

Mas, Sr. presidente, sejam verdadeiras umas ou outras versões, a 
verdade é que o Sr. Coronel José Lucas foi pessoal e diretamente provocado pelo 
Sr. Dr. Nicanor Pena, o qual não cingiu a sua provocação aos dichotes ofensivos, 
que a imprensa reproduziu, mas iniciou a agressão, desfechando quatro ou 
cinco tiros contra o seu adversário. Sobre a veracidade desses fatos o Sr. Pedro 
Moacyr pôs entraves, é certo, mas hoje eles já se acham no conhecimento de 
todos. 

Houve, não só provocação por parte do Dr. Nicanor Pena, como houve 
agressão, tanto assim que o auto de corpo de delito a que foi submetido o Sr. 
Lucas Martins registrou um ferimento no rosto, feito por arma de fogo. 

De outra parte, o exame cadavérico a que foi submetido o corpo do 
saudoso Dr. Nicanor Pena, em presença do honrado e digno médico Dr. 
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Ernesto Médici, seu magoado genro, demonstra que todos os ferimentos que 
seu corpo apresentava foram feitos pela frente. Não houve, portanto, traição, 
como não houve premeditação, pois que o Coronel Lucas Martins estava à porta 
do cinema, sem o menor propósito de encontrar-se ou de ter luta com o Dr. 
Nicanor Pena. 

Sou incapaz de faltar à verdade em questões particulares, como sou 
incapaz de faltar à verdade em questões públicas, porque acho que a minha vida 
pública nada mais é do que a continuação, o prolongamento da minha vida 
privada, e eu preciso manter ambas íntegras, ambas dignas. 

Deste conflito lamentável, o que se verifica é mais uma vez o ardor com 
que nós, os homens do Rio Grande do Sul, nos extremamos nas questões 
pessoais e nas questões políticas, sem que para isso, possivelmente, concorra a 
vontade dos que se digladiam, porque sofremos, no Rio Grande do Sul, o 
influxo das nossas origens, da nossa raça, da influência do clima, da influência, 
principalmente, da alimentação, e de outras circunstâncias que fazem com que 
sejamos verdadeiramente tipos excepcionais sob o ponto de vista da emotivi
dade e da impulsão. 

O Sr. Dr. Nicanor Pena era realmente, como afirmou o Sr. Pedro 
Moacyr, uma alma boníssima; mas era um temperamento irrequieto, violento, 
como quase todos os temperamentos rio-grandenses, manda a justiça que o 
diga. (Riso.) 

O Sr. Pedro Moacyr - A começar por V. Ex.ª (Risadas.) 

O Sr. Bueno de Andrada - Nele o clima não influi mais, está fora do Rio 
Grande. (Não-apoiados. Risos.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, Sr. Presidente, basta dizer que o 
Coronel josé Lucas era uma entidade, não direi obscura, porque ocupava um 
lugar elevado na organização policial do Rio Grande do Sul, mas, sob o ponto 
de vista partidário, uma entidade de somenos valor, pois que era um moço 
humilde, sem antecedentes maus na sua vida. Ao contrário disso, os seus 
antecedentes eram bons e o recomendavam à estima dos seus patrícios, pois 
que havia prestado grandes serviços à administração policial, não podendo ser, 
portanto, como não o era, um facínora, nem um celerado. 

De subdelegado de polícia de Bagé, ele foi elevado até à subchefatura de 
polícia, função elevadíssima, sabido como é, digo-o sem rebuços e sem vãos 
temores, que é esse um cargo primacialmente político. 

O Sr. Coronel josé Lucas Martins não tinha por que ter tricas políticas 
com o Sr. Nicanor Pena. 
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O Sr. Pedro Moacyr - Realmente, o cargo é primacialmente político; 
esses funcionários são uma espécie de missionários políticos do ditador. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ditador, não apoiado. 

O Sr. Pedro Moacyr -- Digo ditador, de conformidade com a doutrina ali 
seguida. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não apoiado. 
V. Ex.ª que é um cultor do direito, sabe que nós vivemos no Rio Grande 

do Sul adstritos às normas que regulam o modo de viver de toda a Federação. 

O Sr. Pedro Moacyr - Não apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Até agora o Supremo Tribunal 
Federal, que é chamado a dizer, em última instância, sobre essa interpretação, 
sobre a conformidade das constituições estaduais com a Federal, a única vez 
que teve de se manifestar sobre o assunto, a organização do júri, por exemplo, 
manifestou-se em favor da Constituição do Rio Grande do Sul, achando-a em 
perfeito acordo à de 24 de fevereiro. 

Responda V. Ex.ª a isto. 

O Sr. Pedro Moacyr - Dá outro aparte. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª labora em grande erro quando 
afirma estas coisas. 

V .. Ex.ª sabe que o Sr. General Pinheiro Machado é o campeão do 
presidencialismo neste país. 

Mas, voltemos ao caso em debate. 
O Sr. Coronel Lucas Martins agiu em legitima defesa em face da 

agressão que lhe fizera o Dr. Nicanor Pena. 
Esta é a verdade. 
Não venho fazer a defesa do Coronel Lucas Martins, tampouco 

acusações ao Dr. Nicanor Pena, o que seria, neste segundo caso, uma 
indignidade. 

Ainda há dois anos, quando eu fazia na tribuna do júri de Bagé a 
acusação de três barbeiros que fulminaram um infeliz moço, correligionário 
do Sr. Pedro Moacyr, e por cuja família fui constituído auxiliar da acusação, 
fazendo minha argumentação, com toda a nobreza profissional, recebi do meio 
da multidão um aparte, que não provinha de outra pessoa senão do Sr. Nicanor 
Pena. 
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Eu usava de um argumento em favor da causa que defendia, e o Sr. Dr. 
Nicanor Pena, do meio do povo, me aparteava, dizendo que o argumento era 
indigno da acusação. 

Reclamei perante o juiz da comarca que presidia os trabalhos, e o juiz, 
que era uma das integridades da magistratura, chamou à ordem quem havia 
proferido o aparte, declarando que, se continuasse, fá-lo-ia retirar da sala das 
sessões. 

Sem embargo, às 2 ou 3 horas da madrugada, quando tive de recolher
me ao hotel para trocar de roupa, a primeira pessoa que me abriu caminho, no 
meio do povo, foi o Sr. Dr. Nicanor Pena, que, com a maior gentileza, como um 
distinto cavalheiro que era, de mim se aproximara. 

Não lhe posso fazer maior elogio. 
O notável tratadista de Direito Penal, von Liszt, diz que a legítima 

defesa é a defesa necessária para a repulsa de uma agressão atual e ilegal, 
mediante ofensa de interesses jurídicos do agressor. 

Ora, o Coronel José Lucas Martins, conforme consta dos telegramas, 
estava postado na rua, nas imediações de um cinematógrafo, quando o Dr. 
Nicanor Pena a ele se dirigiu, atirando-lhe impropérios e ofensas graves, até à 
sua honra; e, não satisfeito disso, arrancou do revólver e disparou contra ele 
cinco tiros. 

O Sr. Pedro Moacyr - Sobre este ponto V. Ex.ª ouvirá resposta completa. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O corpo de delito aquefoi submedido o 
Coronélj osé Lucas Martins, do qual dão notícias telegramas do jornal do Commer
cio de anteontem, prova que ele está ferido no rosto, ferimento produzido por 
arma de fogo; e a autópsia procedida no cadáver do Dr. Nicanor Pena constata 
que todos os ferimentos nele encontrados foram feitos pela frente. E, note a 
Câmara que a autópsia foi procedida na presença do Dr. Ernesto Médici, genro 
do Dr. Nicanor Pena, moço distintíssimo, uma das esperanças da medicina rio
grandense. 

Fica assim provado que o Coronel José Lucas Martins foi provocado e 
agredido. Quer dizer que a agressão foi atual e inevitável e que ele corria perigo 
iminentíssimo. 

Ora, Sr. Presidente, a cidade de Bagé, que não fica, como a minha terra 
natal, Santana do Livramento, sobre a linha divisória, é uma cidade onde 
crimes se praticam quase diariamente e em que, em todos os casos, os 
criminosos fogem para a República do Uruguai, cuja fronteira dista de Bagé 
seis ou oito léguas, se não me engano. 

O Sr. Presidente - Previno ao nobre Deputado que está terminada a 
hora destinada ao expediente. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Vou terminar, Sr. Presidente, peço 
apenas a longanimidade de V. Ex.ª para poucas palavras mais. 

O Sr. PresUlente - O nobre Deputado sabe que a hora do expediente é 
improrrogável. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Obedecerei já à disposição regimental 
e à vontade de V. Ex.ª. 

O Sr. Coronel José Lucas Martins não podia, para caracter.izar o 
segundo requisito da legítima defesa, prevenir ou obstar a ação, porque estava 
sendo agredido, tinha recebido tiros na face. Nem podia invocar e receber 
socorro da autoridade pública. 

O Rio Grande não é um Estado que possa custear grande polícia 
urbana e rural nas suas localidades, pois que os municípios se governam por si. 

O Coronel Lucas Martins não podia de nenhum modo pedir o socorro 
da autoridade, porque esta na ocasião não estava, não podia estar presente, e a 
agressão já tivera começo. 

Querer afirmar, faltando à verdaqe,que o Coronel Lucas Martins era na 
ocasião o subchefe de polícia da 4.ª região é o mesmo que afirmar que esta 
região tem dois subchefes de polícia, porquanto a sede da região é em Pelotas e 
o Coronel Martins estava em Bagé, estando no exercício das funções o Coronel 
Fagundes, seu primeiro substituto legal, delegado de polícia do município de 
Pelotas! Que usou de meios adequados para evitar o mal e na proporção da 
agressão basta dizer que se valeu de arma idêntica à de que lançou mão o seu 
agressor. 

Passando agora ao quarto requisito da legítima defesa, devo dizer que 
estou fazendo estas considerações de ordem jurídica, que para a Câmara serão 
quase como que infantilidades, porque o nobre Deputado Sr. Irineu Machado 
achou que devia cavaquear, dando lições ao brilhante líder 9a maioria, quando 
este dizia que a legítima defesa era um instituto de direito natural. 

O Sr. Pedro Moacyr - V. Ex.ª está equivocado. Quem disse que era 
direito natural foi o líder. 

O SR. FLORES DA CUNHA - E' o que estou afirmando. 
A denominação de direito natural, Sr. Presidente, V. Ex.ª que é um dos 

mestres do direito, dos mais brilhantes e acatados, sabe que é um tanto 
obsoleta, mas que tem a sua razão de ser. 

Ainda, esta manhã, lendo o professor Georges Vidal; notável e exímio 
tratadista de direito penal, verifiquei que ele mantém a expressão e diz que a 
legítima defesa é um instituto de direito natural. 
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Ainda que o direito moderno lhe dê outra denominação, a verdade é 
que ele não é só um direito, mas até um dever do indivíduo, porque cada um de 
nós está na obrigação de velar pela própria conservação. 

E o grande Iheringjá disse que "la lucte est le travai[ du droit: le degré d'energie 
avec lequel le sentiment juridique réagd contre une lésion du droit est une mesure certaine de 
la force avec laquelle un individu, une classe ou un peuple comprend, pour !ui et pour le but 
special desa vie, l'importance du droit." 

Agora, para terminar as minhas pobres considerações sobre esse fato, 
venho declarar a V. Ex.ª e à Câmara que nós, os republicanos do Rio Grande do 
Sul, não tememos o debate, quanto à administração e quanto à vida republicana 
do Rio Grande do Sul. Firmes e resolutos em torno da figura do egrégio, do 
preclaro, do invicto General Pinheiro Machado, o grande esteio da República 
(apoiados), a sua maior garantia e a sua melhor esperança (apoiados), havemos de 
manter íntegros aqueles princípios cardeais da nossa fé política ou então que se 
nos desapareça a vida. (Muito bem; muito bem. O orador é muito felicitado.) 
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EM DEFESA DO CORONEL JOÃO FRANCISCO E EXALTANDO OS 
VALORES DO GAÚCHO E DA REPÚBLICA 

Sessão de 22-12-1 912 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, depois da fama, pouco 
lisonjeira para mim, que as minhas arengas parlamentares me granjearam, 
aqui já me vou desabituando de ocupar a tribuna da Câmara, e há muitos que 
pensam que obro bem, agindo desta maneira. (Risos.) 

Sr. Presidente, quisera bem que este resto de sessão parlamentar se 
escoasse sem que tivesse necessidade de importunar os ouvidos dos meus 
digníssimos colegas com palavras desataviadas e aspérrimas, as mais das vezes. 

Sr. Presidente, não há muitos dias que eu fui solicitado pelo represen
tante de A Época nesta Casa para lhe prestar informações sobre a transação 
realizada entre o Coronel joão Francisco e o Governo Federal, relativa à venda 
do quartel do Cati e à extensão do campo contígua ao mesmo quartel e 
necessária à pastagem e remonta das forças que alí tivessem de estacionar. 

Devo declarar à Câmara que essas informações foram prestadas a um 
jornalista rio-grandense, o Sr. J. J. Cesar, que trabalha junto do corpo de 
representantes da imprensa na Câmara. 

Entre informações, prestadas por mim, ao passar pelo corredor, a esse 
jornalista, e as aleivosias que se encontram nesse artiguete de hoje, contra os 
digníssimos e honrados representantes do Rio Grande do Sul, vai, entretanto, 
um abismei de permeio. 

Primeiro, porque eu já tive oportunidade de dizer, nesta Casa, que nós, 
os homens do Rio Grande do Sul, somos como que honrados de raça, não nos 
metemos em patotas; segundo, porque são aleivosias e falsidades quase todos os 
comentários que se contêm na local de A Época. 

E eu sou insuspeito para falar sobre este jornal, porque, desde que se 
fundou, diariamente, toma-me para bode expiatório de todas intrigas, que 
procura tecer contra a figura egrégia de meu amado chefe Sr. General Pinheiro 
Machado. 

Eu ainda não quis, Sr. Presidente, levantar-me, na tribuna da Câmara, 
para fazer o reclame, a propaganda e o jogo desse j0rnal infeccioso; agora, 
porém, é preciso que eu não deixe passar essa ocasião bem oportuna. 

Nós, republicanos convictos, medularmente convictos, precisamos 
pulverizar, de vez, essa campanha que se quer levantar, agora, fora de tempo, 
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contra os nossos ideais republicanos. Não é que nós nos devamos temer da 
pseudo-avalanche que vem como que querendo esmagar o regime republicano. 

Ela há de passar e nós havemos de concorrer, com um trabalho tenaz e 
digno, para honrar também a República, que pregamos, que fizemos e que 
havemos de glorificar. 

Mas, Sr. Presidente, filho de Santana do Livramento, para não dizer filho 
do próprio Cati, em cujas margens nasci, devo declarar que a transação reali
zada entre o governo e o Coronel João Francisco foi absolutamente honesta. 

Sou insuspeito para dizer de tal personagem. Essa transação foi 
realizada no governo do Sr. Nilo Peçanha, quando Ministro da Guerra um dos 
mais dignos oficiais do nosso Exército, o Sr. General Carlos Eugênio. 

O governo do Estado, que era o verdadeiro proprietário do quartel, 
recebeu sua parte, e o Coronel João Francisco, de quem fui advogado, durante 
longos anos, como já tive oportunidade de declarar, recebeu a parte relativa às 
suas quadras de campos. 

Não sei que ligação se procura estabelecer entre essa transação de Cati 
e a de Saicã. 

A verdade é que a Comissão já está informada, pela palavra calorosa do 
Sr. Deputado Nabuco de Gouvêa, de que se trata de melhorar as condições de 
remonta da cavalhada para o nosso Exército e não de uma patota. 

Conheço o estabelecimento nacional de Saicã e, se é certo, como 
afirma o Sr. Nabuco de Gouvêa, Deputado pelo Rio Grande do Sul, que 
aqueles campos não são os mais ap'ropriados para a criação cavalar, não menos 
certo é, e não vai nisso novidade, que eles são ub1a das grandes riquezas da 
nossa nação, não só sob o ponto de vista agrícola como sob o ponto de vista 
pastoril. 

O Sr. Nabuco de Gouvêa - Para a criação de animais bovinos, apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Estou informado, pelo Sr. Deputado 
Nabuco de Gouvêa, de que a emenda apresentada pelo honrado Senador pelo 
Rio Grande da Sul, Sr. Victorino Monteiro, mandando vender a fazenda 
nacional de Saicã, para adquirir pequenas frações de campo, destinado ·à 
criação dos cavalares para o Exército, junto dos respectivos quartéis ou 
acampamentos, estabelece como base para a venda o preço de 400 contos por 
légua de sesmaria. 

O Sr. Raphael Pinheiro - Ainda é pouco. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não indago se é pouco ou muito. 
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Filho daquela zona, onde advoguei, próximo do Cati, declaro que se 
esses campos pertencessem a particulares não valeriam o preço de seis contos, 
pela quadra de sesmaria, porque os campos do Saicã, para pastagens, não são 
de primeira ordem, prestando-se mais à cultura, que ali está sendo feita pelo 
major reformado Belarmino, e à criação cavalar. 

O Sr. Nabuco de Gouvêa - Não acusei o atual diretor dos campos de 
Saicã, que, aliás, é uma pessoa digna e que eu muito aprecio. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, V. Ex.ª e a Câmara 
fiquem informados, pela palavra humilde do Deputado que ora fala (não
apoiados), que não posso atribuir aos representantes do Rio Grande do Sul, a 
nenhum deles, quer da maioria, quer da oposição, qualquer intervenção 
indébita ou imoral neste negócio do Saicã. 

Nós, os homens do Rio Grande do Sul, quando agimos, somos sempre 
bem inspirados, porque nos inspiramos nos mais altos e dignos interesses da 
nossa pátria, a qual amamos como aqueles que mais a querem. (Muito bem; muito 
bem.) 
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A FAVOR DA REGULAMENTAÇÃO DO JOGO 

Sessão de 23-12-1912 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, duas palavras apenas. 
Ontem, depois de falar o ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. 
Nabuco de Gouvêa, meu grande amigo e brilhante representante da minha 
terra, eu tive ensejo, com a maior nobreza e toda sinceridade, de vir dizer à 
Câmara que não era autor das informações relativas a uma negociata denun
ciada pela A Época, sobre a alienação do próprio nacional de Saicã. Hoje, A Época 
valeu-se da oportunidade para declarar sob a epígrafe- Grande escândalo - que 
há um deputado que se vangloria de possuir grande prestigio junto do Ministro 
da Justiça para proteger os jogadores desta Capital e arranjar nomeações para a 
Guarda Nacional da República. 

Sr. Presidente, não sei se A Época, jornal vermelho, substituto do jornal 
de Apulcro de Castro, quer referir-se ao humilde Deputado que ora fala. E' bem 
possível que assim aconteça, e por isso, Sr. Presidente, posso desde já declarar 
a V. Ex.ª que sou partidário entusiasta e ferrenho da regulamentação do jogo, 
para pôr termo, de vez, a esse escândalo, que é presenciado por toda a 
população do país, visto que hoje não há um canto desta Capital onde não se 
erga um tripel ou uma casa de tavolagem. Não sou defensor de jogadores, nem 
tenho prestígio junto do Ministério da Justiça; ainda anteontem não consegui 
junto do titular dessa pasta a nomeação de um adjunto de promotor para o 
Território do Acre. 

Para a Guarda Nacional não consegui senão a nomeação de dois 
comissários de polícia que serviram comigo ao tempo em que exerci nesta 
Capital o cargo de delegado de polícia e igualmente para o município onde 
nasci, no Rio Grande do Sul, não consegui uma só dessas nomeações. Não 
tenho nenhum prestígio junto ao Ministério da Justiça. 

Peço a V. Ex.ª que faça vir para a ordem do dia o projeto aqui 
apresentado regulamentando o jogo, a fim de se pôr cobro aos abusos 
testemunhados na Capital da República. 

Declaro a V. Ex.ª, à Câmara e ao País inteiro que não temo a luta, em 
terreno nenhum, contra defraudadores de tudo quanto é pundonor, de tudo 
quanto é brio, de tudo quanto é honra. 

Para outra coisa, Sr. Presidente, não se fundou esse jornal indecente 
que é A Época, hoje subvencionado pelos inimigos tradicionais da República. 
Tenho dito. (Muito bem; muito bem.) 
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FLORES PROTESTA CONTRA O ATENTADO A 
GENTIL FALCÃO, SEU ADVERSÁRIO POLÍTICO 

Sessão de 11-6-19 13 

O SR. FLORES DA CUNHA- (Para uma explicação pessoa0 - Sr. Presi
dente, a quase unanimidade da imprensa vespertina de ontem noticiou o 
atentado cometido na capital do Ceará contra a pessoa do honrado represen
tante da Nação, o Sr. Gentil Falcão, meu companheiro de bancada, pelo 
glorioso 2. 0 distrito eleitoral daquele não menos glorioso Estado. 

A Câmara inteira sabe e conhece que as relações pessoais que 
mantenho com aquele digno deputado são nenhumas, desde que, após o 
reconhecimento de poderes, no ano transato, tive vários incidentes, neste 
recinto, com o desventurado representante da Nação. E, como eu seja, no seio 
do Parlamento Nacional, o expoente mínimo daqueles valorosos cearenses que 
se mantiveram fiéis à direção do honrado Sr. Comendador Nogueira Accioly, a 
cuja política sempre timbrou em se opor o Sr. Gentil Falcão, não me quero 
manter em silêncio diante do nefando crime praticado contra S. Ex.ª. 

Não acredito que protestos da natureza que ora faço possam encon
trar mais eco e repercussão nesta Casa. Quando a Nação assistia, aflita e 
revoltada, a todos os crimes cometidos pelos chamados "salvadores" dos 
infelicitados Estados do Norte, a Câmara não se sacudiu, a Câmara não 
manifestou, da maneira mais pálida que fosse, o seu protesto contra as 
selvagerias, contra o incêndio e o saque das propriedades dos adversários e 
todos os inúmeros atentados praticados contra a vida. 

Não será hoje, portanto, mais de um ano depois de se terem praticado 
aqueles crimes, que, nestas bancadas, onde já lampejou o espírito dos grandes 
parlamentares do Império, nestas cadeiras, onde se sentaram os maiores 
patriotas de nosso país, se emocionem os que representam a Nação, diante de 
um novo crime, praticado agora e mais uma vez contra um deputado 
brasileiro. 

Já não quero, entretanto, a indignação dos Srs. Deputados, já não 
invoco nem faço apelo às qualidades patrióticas, aos sentimentos de brio 
nacional e de honradez política dos meus colegas n.esta Câmara. 

Dirijo um apelo a sua dignidade pessoal, apelo que sintetiza a 
lembrança do nosso passado glorioso e a ardente esperança no futuro que todos 
queremos para esta Pátria muito amada. 
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Faço um apelo, repito, para que a Câmara, em nome da dignidade 
pessoal, em nome de toda a pureza de sentimentos que é clássica e tradicional 
nos filhos do Brasil, se levante e proteste com energia contra os atos vandálicos 
de que foi alvo um representante da Nação. (Muito bem, muito bem. O orador é 
calorosamente cumprimentado.) 
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OS MOTIVOS DA ESCOLHA DE FLORES 
PARA DEPUTADO PELO CEARÁ 

Sessão· de 30- 7-1913 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, duas palavras apenas. 
O honrado deputado pelo Estado do Rio de Janeiro quis propositalmente 
referir-se à minha pessoa, quando pretendeu arredar de si a expressão que não 
condiz com o nobre deputado de parvenu, proferida por mim, e em um instante 
de arrebatamento com S. Ex.ª (apoiados), incidente ao qual S. Ex.ª não deveria 
referir-se ... 

O Sr. Mário de Paula - Não sei por quê! 

O SR. FLORES DA CUNHA- V. Ex.ª há de desculpar, que não dê as 
razões. 

O Sr. Mário de Paula - Fica ao arbítrio e ao critério de V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Fica ao arbítrio e ao critério dos Srs. 
Deputados Maurício de Lacerda e Carlos Peixoto. 

Sr. Presidente, eu não me recordo de ter proferido essa expressão 
relativamene ao honrado Deputado pelo Rio de] aneiro, que acaba de provar à 
Câmara que dispõe, na sua terra natal, de tanto prestígio ... 

O Sr. Mán'o de Paula - Não disse isto; ao contrário. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... de tanta dedicação, por parte de seus 
correligionários. Apenas, quero assinalar o seguinte a S. Ex.ª e à Câmara: não 
sou trombeta de S. Ex.ª o Sr. General Pinheiro Machado, nem de S. Ex.ª o Sr. 
Ministro dajustiça, Dr. Rivadávia Corrêa ... 

Um Sr. Deputado - E' amigo pessoal de ambos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... mas amigo pessoal de ambos e 
parente de um deles. 

Devo dizer à Câmara que mourejava, humllde e apagadamente (não 
apoiados), na Polícia do Distrito Federal, servindo à República e ao seu Governo 
com lealdade e coragem, quando, em se tratando de organizar a chapa de 
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Deputados pelo Rio Grande do Sul, o meu amado chefe e incomparável amigo 
Sr. Pinheiro Machado, tendo em consideração a profunda divergência política 
que lavrava, na fronteira onde habito, entre minha pessoa, com a minha família, 
e o Sr. coronel João Francisco, também seu amigo, me declarou que eu não 
podia entrar na referida chapa, com o que me conformei absolutamente. 

O Sr. Mário de Paula - Não fiz referência alguma a V. Ex.ª neste ponto. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Depois disto, uma indicação magnâni
ma do magnânimo Sr. Nogueira Accioly fez, com o meu protesto e o protesto do 
Dr. Rivadávia Corrêa, incluir o meu nome na chapa de Deputados pelo glorioso 
Estado do Ceará. 

O Sr. Mário de Paula - Continuo a dizer que não fiz referência a V. Ex.ª 
neste ponto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Só aceitei a inclusão na chapa pelo 
Ceará, quando o Sr. Comendador Accioly, com a sua família, já vinha, mar em 
fora, sofrendo todas as agruras do vandalismo, do despotismo de que foram 
vítimas naquele Estado do norte. 

O Sr. Moreira da Rocha - V. Ex.ª está muito esquecido: V. Ex.ª 
respondeu pelo submarino, 24 horas depois de apresentada a chapa com o 
nome de V. Ex.ª (dois meses, portanto, antes de o Sr. Accioly sair do Ceará), 
agradecendo a sua indicação. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não senhor: isso foi um telegrama 
que o meu chefe passou. 

Foi assim, Sr. Presidente, que vim ocupar um lugar na bancada do 
Ceará. 

E' bem possível que eu tivesse direito a vir para aqui representando 
uma certa região do Rio Grande do Sul; mas, filiado a um partido político onde 
a honra e a disciplina constituem o fanai que dirige os legionários de J ulio de 
Castilhos (muito bem), eu, como todos os republicanos educados naqueles sãos e 
austeros princípios, não tenho ambições pessoais nem disputo posições. 

Somos indicados pela alta direção do nosso partido; e, quando os mais 
competentes, os mais dignos, são apontados para os lugares elevados, os 
humildes e obscuros, como eu (não-apoiados), continuam a ocupar o seu posto, de 
soldados, na fileira. 

Sr. Presidente, se eu pudesse ser expoente da vontade e do prestígio de 
minha família no Rio Grande do Sul, é mui to possível que tivesse uma cadeira na 
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Câmara dos Deputados, representando aquela terra, muito amada minha; mas 
é também possível, por outro lado, que eu não volte aqui para representar o 
Ceará ou qualquer outro Estado da República. 

Hei de passar por estas bancadas procurando colocar acima de tudo, 
acima dos conchavos miseráveis da política, a minha dignidade pessoal, que 
ainda não foi atingida em seus melindres, dentro ou fora desta casa. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, sou um leal, um digno, um honrado soldado do grande 
cidadão que é S. Ex.ª o Sr. General Pinheiro Machado. (Muito bem, muito bem. O 
orador é vivamente cumprimentado.) 
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A CONHECIDA INIMIZADE ENTRE O 
CORONEL JOÃO FRANCISCO E FLORES. E, AINDA, SOBRE 
A ATUAÇÃO DE FLORES COMO DELEGADO DE POLÍCIA 

DO RIO DE JANEIRO 

Sessão de 23-8-1913 

O SR. FLORES DA CUNHA- (Movimento de atenção) - Sr. Presidente, 
estou como que na necessidade imperiosa e indeclinável de vir, sem humilha
ção, mas com o máximo respeito, fazer protestos de acatamento e de 
consideração para com os meus honrados colegas que têm assento neste 
augusto recinto, porque sou dos que pensam que é preciso prestigiar este 
importante ramo de um dos mais altos poderes da República. 

Sr. Presidente, peço e espero que a honrada Câmara dos Deputados 
tenha na devida linha de conta a declaração que agora faço de que, se fui magna 
pars no deplorável incidente decorrido neste recinto, em a sessão ontem 
realizada, declaro à Câmara, altiva e respeitosamente, que as minhas escusas 
são absolutas, são plenas, não tive a intenção de deprimir a honrada 
Assembléia, e espero que serão aceitas as desculpas que ora apresento. 

Por outro lado, Sr. Presidente, estava em meus propósitos ocupar, na 
hora do expediente, um momento de atenção da Câmara para rebater com 
veemência mais um ataque brutal de que fui vítima por parte do cloaqueiro
mor da imprensa da República, o qual estabeleceu tenda na Capital Federal 
para, embaindo a boa fé dos incautos e mercadejando com a imprensa, que é a 
mais bela instituição de progresso e de civilização, deprimir a todos aqueles 
que, como eu, vêm mourejar na vida sáfara e ingrata da política. 

Sr. Presidente, já pela minha pouca idade, já porque só depois da 
minha formatura eu tenha vindo militar nas fileiras partidárias do glorioso 
Partido Republicano da minha terra natal, os meus antecedentes particulares e 
políticos quase que são nulos. 

Entretanto, se o meu nome não é aureolado de louros viridentes, 
também não traz sobre si mácula. Sr. Presidente, desde o meu último ano de 
curso acadêmico que eu trago travada com o salafrário despudorado, que é meu 
co-estaduano, que fundou aquela arapuca para iludir os ingênuos, uma 
polêmica pelo Diário, jornal que se editou nesta Capital; e depois, quando 
ocupei o lugar de delegado de polícia, mal se iniciara o Governo do Marechal 
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Hermes da Fonseca, tendo vindo do Rio Grande do Sul, fui envolvido, 
inopinadamente, como ele mesmo afirmara, em um ataque feito ao Sr. 
Rivadávia Corrêa e em que se dizia que eu estava mancomunado com o Coronel 
João Francisco para lesar o fisco da República, em uma célebre questão de 
contrabando de charque conhecida pelo contrabando do charque do vapor 
Guarany. 

Ora, a Câmara inteira sabe e o País também, se tenho algum desafeto na 
vida, esse é o Coronel João Francisco. 

Como podia eu, pois, mancomunar com o meu maior e irreconciliável 
desafeto e, com ele, engendrar um plano de defraudação do fisco?! 

imediatamente escrevi uma carta, que foi publicada no dia 2 de janeiro 
de 1911 pelo O País e em que, replicando as falsidades do Sr. Edmundo 
Bittencourt, mostrava que não me podia mancomunar com o Coronel João 
Francisco para empresa alguma, porque ele era o único desafeto que tinha na 
vida. Edmundo teve então a oportunidade de declarar que dava as mãos à 
palmatória e que só por inadvertência e ma~ avisos me envolvera no assunto; 
não obstante, passou um telegrama ao Presidente da República, dizendo que, 
por motivo do estado de sítio, que vigorava na Capital da República e por ser eu 
delegado de polícia, deixava de responder à minha agressão, pedindo, entre
tanto, ao Presidente da República a minha demissão desse cargo. Um dia antes 
de terminado o sítio, tomava em Botafogo uma lancha e mudava-se para 
Europa, a gozar dos grandes proventos auferidos das torpes explorações que 
faz com o novo Corsário, de má espécie. 

Sr. Presidente, agora, por motivo da campanha que ele forgicou contra 
um jornalista estrangeiro, o Sr.João Lage, que dirige um dos mais prestimosos 
órgãos de publicidade desta Capital, por motivo da celebrada questão chamada 
da prata, o Sr. Edmundo Bittencourt, embaindo, ainda uma vez, a boa fé e 
generosidade da altiva mocidade acadêmica, conseguiu que fosse feita uma 
manifestação de desagrado ao diretor de O País. 

De minha parte, Sr. Presidente, tenho a declarar que não conheço a 
questão da prata, a não ser através de notícias publicadas pelos jornais desta 
Capital. 

Não tenho ligações de ordem alguma com essa questão, nem com a 
pessoa do Sr. João Lage, com quem, aliás, tenho apenas relações de camara
dagem pessoal. 

A questão da prata, creio e, çà va sans dire, é um desses negócios 
escabrosos, que se têm levantado no Brasil. Não posso discuti-la, porque não a 
conheço; acredito mesmo que o Governo da Repúblita, havendo-se confor
mado com a decisão do Tribunal de Contas, fez obra de patriotismo, 
salvaguardou interesses do Tesouro (apoiados); mas, aproveitar-se dessa questão 
para levantar uma campanha contra um jornalista estrangeiro, que, como se 
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diz, com ou sem razão, foi um dos entabuladores dessa negociata, penso qur é 
obra de pouco critério, revelando mesmo falta de senso comum. 

Muitos jornalistas estrangeiros têm militado na imprensa do Brasil. 
Basta que eu lembre o nome venerando e saudoso de Henrique Chaves, 
tradição viva, brilhante e honrada do jornalismo estrangeiro no Brasil. 

O Sr. João Lage, depois de haver travado uma áspera e dura contenda 
com o Sr. Edmundo Bitencourt e outros jornalistas do Brasil, contenda em que, 
evidentemente, levou vantagem sobre os seus adversários, tem sido atacado e 
agredido por todos os chauvinistas deste país. 

Não defendo o Sr. João Lage. Acredito que o Governo da República, 
mantendo a atitude que assumiu na questão da prata, não só acautela os 
interesses do Tesouro como eleva a dignidade administrativa deste país. 

Outros pensarão de modo diverso; mas não vejo motivos para que se 
leve por diante a campanha iniciada contra o Sr. Lage, a ponto de querer que se 
faça efetiva a sua expulsão do território nacional. 

Quando a manifestação de desagrado ao Sr. João Lage já vinha em 
caminho e próximo a O País, onde eu estava em companhia de um eminente 
amigo político, desci do automóvel para cumprimentar o distinto membro 
desta Casa, o Sr. Deputado Dunshee de Abranches, que é um dos redatores 
desse jornal. Ali estive, mostrando, com a minha presença, desagrado pela 
manifestação anárquica e ilógica que se fazia contra um jornalista estrangeiro, à 
qual assisti ao lado do Dr. Dunshee de Abranches, Presidente da Comissão de 
Diplomacia e Tratados, de que faço parte, e um dos membros mais dignos desta 
Câmara. 

Já assinalei que as minhas relações com o Sr.João Lage são apenas de 
camaradagem. 

O Correio da Manhã, entretanto, ao relatar a "bandalheira da prata" e os 
pormenores da manifestação de desagrado feita ao jornalista Lage, procurando 
censurar o ministro português, que lá também foi levar protestos de solidarie
dade a esse jornalista, veio dizer: 

"Vários políticos sem brio, como o Senador Francisco Sá e o 
Deputado Flores da Cunha, aquele conhecido tratante, que, quando 
ministro do Sr. Nilo, fez fortuna roubando ao Tesouro; este, jovem 
advogado de jogadores, foram ao edifkio do jornal do Lage levar
lhe a expressão da sua solidariedade." 

Sr. Presidente, conheço de há muito os processos usados pelo Sr. 
Edmundo Bittencourt, assim como conheço a vida tortuosa desse celerado de 
marca, desse tipo de origens obscuras na gloriosa terra do Rio Grande do Sul, 
desse difamador contumaz, frio, consc~ente e calculado, ganhador de dinheiro 
para caluniar. 
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Edmundo Bittencourt, depois de um vasto lapso de tempo, em que a 
imprensa se elevara no nosso país, veio substituir aquelas funções que 
Apulcro de Castro começara a exercer no Império; Edmundo Bittencourt, 
cqm o auxílio de Victor da Silveira, Floriano de Brito, Raphael Pinheiro e de 
uma plêiade de moços inteligentes, porém inexperientes, dependurando na 
porta do Correio da Manhã um fígado apodrecido, de rês, conseguiu, desde 
então, elevar este jornaleco indecente a orientador da opinião neste país; 
Edmundo Bittencourt, que nunca se destacou por uma qualidade qualquer, 
nem sequer tem o mérito intelectual, e a prova é que não se pode ler uma linha 
daquele analfabeto; Edmundo Bittencourt, que não poupou nem recuou 
diante da limpidez indelével das boas e venerandas matronas do nosso país, e da 
nossa sociedade, não me há de macular, chamando-me de advogado de 
jogadores, nas alicantinas do seu jornalismo miserável. 

Devo fazer uma declaração à Câmara, quanto ao modo por que 
cumpro e interpreto os deveres de minha profissão. 

Deu-se em plena Capital da República, na Avenida Central, há cerca de 
um ano e tanto, um crime que revoltou a população e do qual a imprensa tratou 
largamente: o assassinato do comandante Lopes da Cruz. Eu era então 2. 0 

delegado auxiliar, interino. 

Vi chover sobre a cabeça desse infeliz moço, que se chama Mendes 
Tavares, toda uma tormenta de agressões, de ódios, fulminando-o, acabru
nhando-o. Foi, Sr. Presidente, e isto é uma verdade que pode ser atestada por 
todos, com os olhos marejados de lágrimas, que tive de conter a onda 
inconsciene na sala do tribunal, dois dias depois de praticado aquele crime, 
quando o acusado compareceu para ser interrogado. 

Naquele momento ele não tinha por si senão á. proteção valiosa que eu 
sempre soube dar aos presos que eram entregues à minha custódia. E eu disse a 
Mendes Tavares: "Se, quando o senhor for submetido a julgamento, eu não for 
mais delegado de polícia, poderá contar com o auxílio da minha palavra em 
favor da sua causa". 

O Sr. General Pinheiro Machado, que é a palavra de político e amigo 
que mais acato, e o Dr. Rivadávia Corrêa, que é meu primo-irmão, quase meu 
irmão, vieram a mim e disseram: "Não vá defender o Mendes Tavares. É uma 
causa ingrata". 

Resisti, Sr. Presidente, ao pedido do Sr. General Pinheiro Machado; 
resisti ao pedido do meu primo-irmão, e fui defender o Dr. Mendes Tavares. 
Está aí a palavra honrada do Sr. General Pinheiro Machado; está aí a palavra 
digna do Dr. Rivadavia Corrêa, para dizer se fui ou não cumprir o dever 
profissional, acontecesse o que acontecesse! 
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Sr. Presidente, quem, como advogado, como profissional, tem uma 
linha de conduta que se encerra na prática da caridade, custe o que custar e 
suceda o que suceder, não teme os baldões atirados por Edmundo Bittencourt! 
(Muito bem; muito bem.) 
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PROFISSÃO DE FÉ DE UM REPUBLICANO 

Sessão de 29-8-1913 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem) - Sr. Presidente, duas 
palavras apenas. Não pode deixar de ser um momento bem grave para a vida do 
nosso país este que atravessamos, quando, dentro da Câmara dos Deputados, se 
procura discutir uma questão que estava quase que completamente apagada. 

Venho declarar que vou votar, talvez isoladamente, contra o requeri
mento do meu honrado patrício Sr.Joaquim Osório, porque penso que voltar 
atrás, quanto à deliberação votada pela Casa, significa mais uma inadvertência 
desta, desde que foi também por inadvertência que aceitou o requerimento do 
Sr. Deputado Maurício de Lacerda. 

Sr. Presidente, não se pode deixar de acentuar que, de certo tempo a 
esta parte, tem-se feito uma propaganda, em todas as camadas sociais do Brasil, 
em favor das instituições decaídas. (Protestos.) 

Digo que se tem verificado isto, porque os próprios jornais têm tratado 
do fato. Procura-se dizer mesmo, creio que sem fundamento algum, que 
oficiais do Exército, vindos das missões estrangeiras, chegam animados desses 
sentimentos; que oficiais de Marinha, servindo em comissões na Europa, vêm 
também com as mesmas idéias ... 

O Sr. Augusto do Amaral - O que V. Ex.ª está dizendo é uma injúria à 
nossa oficialidade, quer de Exército, quer da Marinha, que é republicana e disso 
tem dado provas. (Apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Exa. deve consentir que eu expenda 
as minhas idéias. Não estou dizendo que os oficiais do Exército e da Marinha 
sejam monarquistas, estou dizendo que se constata a propaganda. 

O Sr. Maurício de Lacerda - E, se estivesse dizendo, estaria no seu direito, 
usando da liberdade da tribuna. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, Sr. Presidente, devo declarar que 
julgo a campanha morta no nascedouro, porque a República está consolidada 
em nosso país! (Apoiados.) Este fato nem devia ser objeto de discussão no seio 
desta Câmara republicana! Mas, sob instituições liberais, como nenhuma outra, 
nós não podemos cerrar os nossos ouvidos, deixar de escutar, por exemplo, um 
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Deputado monarquista, se ele aqui tivesse assento e se tivesse tido eleitores para 
o escolherem. A tolerância republicana deve ir ao ponto de permitir que aqui se 
discutam todas as idéias e pensamentos. (Muito bem.) 

Sou ainda republicano, como sempre. Sou pela República no Brasil, 
porque este regime fez, de fato, a felicidade do País. A República foi que cortou 
o território nacional de estradas de ferro em todas as direções, foi ela que, de 
fato, abriu ·os nossos portos, foi ela que fez com que o Brasil aparecesse, grande 
e notável, no concerto das nações civilizadas, por intermédio do brasileiro 
genial - o Sr. Rui Barbosa-, patrimônio de glória da nossa pátria. (Muito bem!) 
A República tem feito e vai fazendo, cada vez mais, a grandeza do Brasil; e estou 
certo de que não serão essas opiniões enfraquecidas e palidíssimas que hão de 
solapar os alicerces de um regime, que a espada de Floriano Peixoto 
consolidou, para glória e para honra nossa! (Muito bem! Muito bem! O orador é 
vivamente cumprimentado.) 
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APÉ'.NDICE (UM APARTE) 
CONVICÇÕES POLÍTICAS 

Sessão de 2-12-1913 

O SR. FLORES DA CUNHA - Eu gostaria de saber se o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro Moacyr, é solidário com V. Ex.ª., 
nesse conceito, desde que o segue nessa campanha reivindicadora dos verda
deiros princípios constitucionais brasileiros. 

O Sr. Mauricio de Lacerda - A mesma pergunta fazemos nós ao General 
Pinheiro Machado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sabe que eu não sou Deputado pelo 
Rio Grande do Sul; ainda que rio-grandense, político e militante no meu 
Estado, desde já declaro que, ontem, como hoje, como amanhã, republicano 
rio-grandense, sou solidário com as idéias expendidas por Júlio de Castilhos, 
sou antiintervencionista. 
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DEPOIMENTO DE FLORES SOBRE SUA ATUAÇÃO 
COMO DELEGADO DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO DURANTE 

A PRESIDtNCIA DO MARECHAL HERMES DA FONSECA 

Sessão de 21-12-1914 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, em obediência às 
determinações impreteríveis e irretardáveis do cumprimento do dever, volto a 
ocupar esta tribuna, que esperava em dias de minha vida não tornar a 
freqüentar, para tratar, ainda que ligeiramente, desse já tão famoso caso que a 
imprensa desta capital procura explorar com a denominação de tragédia do 
Satélite. 

E, como O Imparcial tenha procurado envolver o meu obscuro nome no 
enovelamento desse escandaloso caso, julgo-me obrigado a vir trazer alguns 
esclarecimentos à Câmara e ao País a este respeito. 

Sr. Presidente, era eu apenas delegado de polícia desta Capital quando, 
decretado o sítio no começo do Governo do honrado Sr. Marechal Hermes da 
Fonseca, fui pelo então chefe de Polícia, Sr. Dr. Belisário Távora, incumbido de 
ir à Casa de Detenção, e, examinando os antecedentes de todos aqueles 
indivíduos que eram pelas delegacias policiais para ali remetidos, verificar quais 
os que se constituíam em verdadeiro perigo para a tranqüilidade da Capital da 
República. 

Era sabido que o Governo resolvera aproveitar-se da decretação do sítio 
para eliminar desta cidade, mandando levá-los para outros pontos do país, esses 
desordeiros criminosos e a vagabundagem que campeava em todo o território 
desta Capital. 

O honrado Sr. Belisário Távora, não sei se por uma não-explicável 
fragilidade moral ou se porque as suas ocupações não lhe davam tempo para 
disso cuidar, incumbiu-me de ir à Detenção estudar, uma por uma, as folhas 
dos antecedentes de todos os indivíduos que haviam ali sido recolhidos e 
verificar quais os que contavam três ou quatro entradas na Colônia Correcional 
ou nas delegacias policiais, para tão-somente esses serem remetidos para o 
Acre. 

Do modo por que me desempenhei dessa bem melindrosa incumbên
cia podem certificar os próprios detentos, pois que, não só me esforcei por agir 
com a máxima prudência como mais de uma vez, não me conformando com as 
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informações que partiam do Gabinete de Identificação, fui eu próprio apurar o 
que ocorria com referência a esses infelizes. 

Sr. Presidente, de cerca de mil indivíduos enviados naquela época para 
a Casa de Detenção, apenas cento e tantos foram julgados capazes de ser 
transferidos para o Acre: quer dizer, quase todos os que tiveram entrada, 
durante o sítio, na Casa de Detenção (refiro-me unicamente aos civis), foram 
postos em liberdade, o que é fácil de provar, por minha ordem. 

De como me é possível apresentar provas cabais do que acabo de 
afirmar, estão na Casa de Detenção, em poder do seu diretor, as listas, por mim 
assinadas, dos indivíduos postos em liberdade e dos civis, bem entendido, 
destinados ao Acre, remetidos pelo Satélite. De mil e tantos, que eram eles, 
apenas cento e pouco embarcaram no Satélite; e de quatrocentas e muitas 
mulheres infelizes, desclassificadas, somente quarenta e quatro foram as que 
escolhi, na persuasão de fazer um bem a essas criaturas deserdadas da sorte, 
pois que, das quarenta e quatro que tomaram aquele destino, nem uma só 
contava menos de dez entradas na Colônia Correcional de Dois Rios! 

Depois, Sr. Presidente, do Governo ter acertado ou concertado a 
remessa desses indivíduos, conjuntamente com essas mulheres e os marinhei
ros que haviam sido dispensados da Marinha, fui ainda encarregado pelo Dr. 
Belisário Távora, na véspera do dia de Natal de 1910, durante a noite, de 
embarcar não só os civis que estavam recolhidos em compartimentos especiais, 
na Casa de Detenção, como de procurar o meu honrado patrício, o bravo 
General Menna Barreto, que então comandava a inspeção militar, para pedir a 
S. Ex.ª que providenciasse no sentido de serem embarcados, nessa mesma noite, 
no Satélite, os marinheiros que estavam, alguns confiados à guarda do Exército, 
no quartel-general, outros sob a vigilãncia da Força Policial, que era comandada 
pelo então Coronel Silva Pessoa. Às 9h30m da noite, quando penetrei no quartel
general, encontrei o meu nobre patrício Menna Barreto, deitado em um catre, 
ainda não curado dos ferimentos que recebera na revolta dos marinheiros, 
tendo ele, com aquela galhardia que lhe é peculiar e com a amizade que sempre · 
me dispensou, determinado aos seus auxiliares, imediatamente, que fizessem 
conduzir, por força do 1.0 regimento de infantaria, os ·militares, isto é, os 
marinheiros que estavam no quartel-general, e os levassem ao armazem n. 0 13, 
do cais do Porto, onde o Satélite se encontrava atracado. 

Sou, Sr. Presidente, por índole e por temperamento, um indivíduo que, 
embora os defeitos, sói sempre ser de uma brutal sinceridade. Dentrn em 
pouco vai ter a Câmara, ainda uma vez, a certeza do que agora lhe declaro. 

Organizado o serviço de embarque dos prisioneiros civis e das 
quarenta e quatro mulheres que tinham vindo da Casa de Detenção, dirigi-me 
em seguida para o cais do Porto, onde fui esperá-los no armazém n. 0 13. 
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E' preciso que a Câmara seja informada de que eu era um humilíssimo 
delegado do 13.0 distrito, da Lapa, e que por uma honra e uma distinção rara, 
do Sr. Dr. Belisário Távora, ou por ser um dos que demonstrassem maior 
coragem na ocasião, tive a incumbência de fazer esse serviço. 

Organizado ele, como dizia, às onze horas, dei começo ao embarque 
dessa gente, no Satélite, com uma força do Exército, embalada, postada do cais 
do Porto à porta do armazém n. 0 13. A entrada do Satélite, todos os indivíduos 
davam os nomes, que eram lançados em uma lista, que deveria ser conferida 
com a lista por mim assinada, e que dentro de três dias exibirei à Câmara, 
pedindo, desde já, a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que a faça publicar no Diário do 
Congresso. 

O serviço teve início com o embarque, em primeiro lugar, dos civis, e 
depois o das mulheres. 

Essas, acomodei-as à ré, dando-lhes o possível conforto segundo as 
ordens e determinações partidas do chefe de Polícia para o gerente do Lloyd. 
Acomodaram-se à ré com mais sete ou oito marinheiros dispensados com boas 
notas do serviço da Marinha; e eu, por comiseração, consenti que seguissem 
dois ou três para Pernambuco e dois ou três para o Pará, de onde eram, pois que 
o Governo, ou porque não pudesse, ou por qualquer outra causa, deixou de 
dar, conforme prometera, as passagens para esses indivíduos. O fato é que eles 
não possuíam meios para embarcar para a terra natal. 

Embarcados os marinheiros e as mulheres, teve princípio o embarque 
de cento e tantos indivíduos civis. 

Quero explicar à Câmara que providenciei sobre o embarque desses 
civis, porque, simples delegado, eu não podia, não devia ter interferência 
quanto aos que tinham sido marinheiros, que estavam sob a guarda do Exército 
e da Brigada Policial. 

Entre aqueles indivíduos encontrava-se o que pode haver de máximo 
de dispersão moral, de degradação de costumes e de crimes repetidos, os mais 
ominosos, como a Câmara terá ocasião de apreciar, assim que a lista seja 
publicada. 

Não desconheço, Sr. Presidente, as possíveis injustiças cometidas em 
relação a muitos marinheiros que não tomaram parte na revolta e que àquele 
tempo foram dispensados, como também em relação a outros que foram 
remetidos como criminosos pelo Satélite. 

O Sr. Maurício de Lacerda - É verdade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A verdade deve ser dita. Tive 
oportunidade de ouvir a um homem estas palavras, na ocasião em que era 
embarcado no Satélite: "Mas, por que me expulsam da Capital da República, se, 
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quando houve a revolta, eu estava em terra, licenciado, como provo com a 
minha caderneta?" 

O Sr. Maurício de Lacerda - V. Ex.ª está sendo fidedigno nessa narração, 
e eu me recordo de que V. Ex.ª quando fez esse serviço, me referiu em Palácio 
isso, tal qual está referindo agora. 

O SR.FLORES DA CUNHA - Folgo muito em ouvir este aparte que 
me reconforta para a minha narrativa. Mas, dizia o homem: "Eu fui recebido na 
Brigada, e deixo mulher e filhos" ... 

Não preciso referir à Câmara quanto isso me comoveu; mas, como já 
observei, nenhuma interferência me cabia no caso, nem sequer a de revogar a 
ordem de embarque desses indivíduos. 

Como esse, acredito que outros tivessem seguido nessa viagem. 
O trabalho de embarcá-los durou justamente até ao amanhecer do dia 

de Natal, quando, pelas cinco horas, mais ou menos, se apresentou no 
tombadilho do Satélite o tenente Francisco Mello, a quem até então não 
conhecia e que me disse ser o comandante do destacamento encarregado de ir 
custodiando os presos. 

Nada mais fiz do que subscrever a lista dos prisioneiros que embarca
ram sob a minha direção e dizer que lhes desejava boa viagem, e ao mesmo 
tempo as melhores festas, visto estarmos na manhã do dia de Natal, como ainda 
há pouco declarei à Câmara. 

Desde o instante, esse homem tornou-se meu desafeto, recusando-se a 
seguir no Satélite, não creio que por covardia, porque acredito não seja um 
covarde, desde que tem promoção por ato de bravurá; mas o que é fato é que se 
recusou a embarcar no Satélite, o que manifestou abertamente em frases 
descorteses que me dirigiu. Provavelmente será ele um bravo; porém estava 
apavorado com as desordens dos prisioneiros, que as provocaram, mal tinham 
caído no porão do navio que os conduziria. Entre eles, embarcou fulano de tal 
Escossia da Paixão, indivíduo acaboclado, não obstante ser filho de italiano, 
preso por já ter cometido vários delitos e que dois meses depois de ser 
transportado para o Acre, voltou ao Rio de Janeiro, ignoro como, e, no segundo 
dia de sua chegada aqui, assassinou um soldado de polícia no bairro da Saúde, 
motivo por que está cumprindo a pena de vinte e quatro anos de prisão, na Casa 
de Detenção desta cidade. 

Esse individuo fora preso por mim, à rua da Lapa, localidade de meu 
distrito, depois de haver assaltado uma casa de pensão chie, e quase matou o 
meu soldado ordenança quando, no xadrez, o foi pôr em camisa-de-força, por 
ser ele, na verdade, um detento merecedor dessa medida de precaução. 
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Devo narrar à Câmara que, tendo ido à Casa de Detenção, há uns três 
meses, visitar um primo meu, estudante de medicina, que no dia primeiro do 
ano feriu um outro conterrâneo por questão de nonada, apareceu-me então 
Escossia que me fez, na ocasião, exposição da sua vida. O seu primeiro nome 
não me lembro se é josé Escossia, como é conhecido, apenas se viu no porão do 
Satélite, manoteou, como se diz em nossa terra, a carabina de um soldado e dela se 
apoderou, e, para que a ordem fosse restabelecida, a guarda, do tombadilho, 
teve de lhe apontar as armas. 

Sou um homem que se habituou na vida do campo a lidar com gente 
boa e má, com bravos e covardes, mas creio que facínoras como aqueles, que 
embarcaram no Satélite, só muito dificilmente se podem encontrar na terra. 

O Tenente Mello, no momento de seguir o navio, me retrucou, quando 
lhe desejava boa viagem, a par de melhores festas: 

"Então o senhor pensa que eu hei de ir com esses brutos, com 
cinqüenta homens apenas?" 

"Mas o senhor tem de seguir, respondi-lhe, pois que recebeu ordem 
para seguir." Apartei-me sem despedir-me dele. No momento julguei-o um 
pusilânime; não estou dizendo isto para ser agradável a semelhante persona
gem. Retirei-me em companhia do Coronel Meira Lima, que não quis aparecer 
no cais porque as mulheres, de quando em quando, irrompiam em manifesta
ção de desagrado. (Risos.) 

Despedi-me do coronel, fatigadíssimo, pois a grande verdade é que me 
esforçara quanto possível para cumprir o meu dever, no desempenho dessa 
tarefa. Às onze horas e tanto, mais ou menos, depois de tomar a minha refeição, 
fui comunicar que o serviço estava terminado; e justamente aí pelas três horas, 
indo ao Derby, onde se achava o Sr. Presidente da República, assistindo a uma 
corrida, informei ao Dr. Belisário Távora do exato cumprimento do serviço de 
que me incumbira. 

Foi ali que eu, com surpresa ainda maior do que a que tivera quando o 
Sr. Tenente Mello se recusara a seguir com o navio, soube que ele abandonara o 
cais e procurara o General Dantas Barreto, Ministro da Guerra, para pedir que 
lhe enviasse mais força. 

Sabe a Câmara, por informação minha, que às cinco horas da manhã 
me afastara do Sr. Tenente Francisco Mello. Pois o Satélite só zarpou daqui, como 
não custa verificar, às 11 h30m do dia, porque esse oficial estava apavorado! 

Esta é a narrativa fidelíssima do que ocorreu, até ao momento do 
embarque, em relação a esses indivíduos que foram remetidos para o Acre. 

Do que pudesse ter acontecido do cais do Porto, do trapiche n. 0 13 em 
diante, para a frente, francamente, não posso saber, nem por isso me posso 
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responsabilizar, como mesmo nenhuma responsabilidade me compete pelo 
serviço a esse anterior. 

O Sr. Belisário Távora entendia que eu tinha as costas mais largas e, 
portanto, a mim era que cabia dar execução a essa tarefa. Aliás, na honrada 
administração de S. Ex.ª, que é realmente um digno homem, sempre que 
surgiam dessas obrigações, duras de agüentar, o Sr. Flores da Cunha era o 
escolhido, mesmo porque era opinião na central: "Se o serviço sair perfeito será 
uma glória para a administração, e no caso de que saia má, foi o primo do 
Ministro que o fez!" 

Mas, Sr. Presidente, a propósito, é preciso que pronuncie ainda 
algumas palavras. 

Fui delegado de polícia na Capital Federal por duas vezes, sendo que, a 
primeira, um mês depois da minha formatura, quando servi sob ad_ministração 
do meu saudosíssimo amigo, Dr. Cardoso de Castro. E' possível que nesse 
primeiro período de minha vida pública tenha cometido alguns desatinos, e 
mesmo alguma arbitrariedade; mas, tomo a Deus por testemunho de como da 
segunda vez em que exerci o cargo, não fui somente uma autoridade: fui 
também um benfeitor de quantos desgraçados estiveram ao meu alcance. 

O Sr. Raphael Pinheiro - V. Ex.ª também pode afirmar que na primeira 
fase todos quantos foram atos de coragem de que se precisava, como por 
ocasião da revolução da Gamboa, era V. Ex.ª o designado. (Apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acredito, Sr. Presidente, que o meu 
valoroso patrício General Menna Barreto e o próprio Sr. General Dantas Barreto, 
não menos valoroso, pois que combateu conosco, os republicanos rio
grandenses na campanha de 93, onde ficou mais conhecido e notabilizado, hão 
de vir confirmar tudo quanto acabo de referir à Cãmara. 

Mas, pergunto, por que será que se envolve o meu nome despreten
sioso e apagado nesses fatos do Satélite? 

O que pudesse ter ocorrido na travessia do Rio de Janeiro para o Acre, 
parece-me que deve correr por conta do Ministério da Gu.erra! 

Não acuso o Sr. Çeneral Dantas Barreto; mas penso que S. Ex.ª devia ter 
submetido aquele oficial a um conselho de guerra, que não só viria alimpá-lo de 
máculas que envergonham a brilhante classe que é uma glória deste país, como 
também a seu governo, que pode, nesse caso, ter agido de boa fé. (Muito bem.) 

Parece, porém, que o Sr. General Dantas Barreto julgou que algum 
melindre ou alguma diminuição havia em que fosse submetido o Sr. Tenente 
Mello a conselho por aqueles fatos ... 

Sr. Presidente, apesar de nunca ter sido um comensal, um palaciano do 
Sr. Marechal Hermes, a quem pouquíssimas vezes tive ensejo de ver, ao exercer 
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a presidência, espero que neste país, onde se é injusto com tudo quanto é 
político, se lhe fará um dia a devida reparação, deixando-se patente que o 
Marechal Hermes se tem defeitos e erros cometeu, no seu governo, é na 
verdade, um homem de mãos limpas. (Apoiados.) 

Não sei se poderei dizer o mesmo de outros colaboradores que esse 
governo tivesse tido. O que posso afirmar é que o marechal é um homem de 
mãos limpas, um homem verdadeiramente honrado. Quanto a dotes de 
talento, sim, penso eu que Deus os distribui com demasiada parcimônia. 
(Risos.) 

O Sr. Jacques Ourique- Este depoimento feito por V. Ex.ª, que é um 
moço, tem dobrado valor. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não sei, Sr. Presidente, porque os 
redatores do O Imparcial hão de envolver sempre o meu obscuro nome nestes 
assuntos do Satélite e em outros assuntos políticos, nesta campanha terrivel em 
que se envolvem todas as individualidades mais em destaque no cenário 
político do nosso país. 

Mas, quero acreditar que se O Imparcial procura atacar-me na honra e 
na reputação, fazendo pilhérias comigo e até me fulminando com os seus 
epigramas, é porque sabe, como todo mundo, que em política, como em 
quaisquer atos de minha vida, sou um indivíduo que não muda nunca - é o 
meu traço de imbecil. 

Sr. Presidente, se de contínuo O Imparcial me agride por ser eu uma 
viva dedicação e um amigo sincero do Sr. General Pinheiro Machado, pode O 
Imparcial prosseguir sem tréguas nos seus ataques, na certeza de que, política e 
moralmente, estou eu ligado ao Sr. General Pinheiro Machado, assim para a 
vida como para a morte. (Muito bem; muito bem.) 
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CONTRA A CENSURA DA IMPRENSA 

Sessão de 15-5-1918 

O SR. FLORES DA CUNHA - Para começar, Sr. Presidente, ao 
assomar de novo a esta tribuna, não posso, não quero, nem devo, sequer de 
leve, balbuciar uma só palavra, sem que, antes de tudo e acima de tudo, eu me 
recolha e concentre em íntima prece, que brota da maior profunde~a de minha 
alma, pela memória de Pinheiro Machado, santa e idolatrada para mim, 
augusta para a Nação, no conceito insofismável e já expresso dos próprios 
contemporâneos. (Apoiados.) 

Depois de ter podido coordenar a impetuosidade das minhas mais 
vivas energias, venho, de ânimo sereno e completa calma de espírito, cooperar 
com os demais representantes da nossa soberania, no serviço árduo e 
nobilitante do engrandecimento nacional. 

Proferidas, Sr. Presidente, estas singelas expressões e tributadas, como 
do meu mais alto e sagrado dever, as minhas devidas homenagens, declaro que 
o assunto de que hoje aqui tratarei é, segundo penso, de relevância e 
oportunidade. 

Na conformidade do estado de guerra que nos foi imposto, o nosso 
Governo, a fim de acautelar interesses de ordem pública e da nossa conservação 
e defesa, decretou o estado de sítio para várias circunscrições da República, 
inclusive, e, principalmente, para a Capital, a nossa formosa e divina metrópole. 
A imprensa dos jornais, diga-se sem refolhos e também sem vãos temores,em 
preito à soberana verdade, se nem sempre prima no esposar as boas e grandes 
questões, ainda assim, entre nós, algumas vezes tem concorrido até de modo 
decisivo para a completa vitória das nossas melhores causas sociais e políticas. 

Em atenção a esses antecedentes gloriosos que obscurecê-los e olvidá
los fora cometer injustiça clamorosa, eu, que nunca morri de amores pelos 
jornais desta Capital, que sempre vi a minha modestíssima individualidade 
deles desapiedadamente maltratada, levanto daqui o meu protesto contra a 
censura cega, onipotente e esdrúxula, que está sendo exercida a pretexto do 
estado de sítio, sobre a imprensa nas suas publicações e até sobre particulares, 
nas suas correspondências epistolares e telegráficas. 

E', sobremodo, vexatória e desigual a maneira por que está sendo feita a 
censura. 

As reclamações chovem de toda parte, e, que se saiba, até agora, nem 
uma só providência foi adotada, quer para dar uniformidade a um serviço de 
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tão subida importãncia como é este, quer para evitar que sejam maiores os 
prejuízos decorrentes dos erros, da incompetência, da má vontade e, princi
palmente, da má fé dos funcionários e demais pessoas encarregadas da sua 
execução. 

Não é apenas das colunas dos órgãos de publicidade diária ou 
periódica, que se erguem reclamações contra a falta de critério e de prumo dos 
censores designados para o exame das matérias que demandam inserção nas 
folhas. Outros não menos lesados em consideráveis interesses morais e 
materiais também protestam e reclamam contra as anomalias, senão extrava
gâncias e irregularidades da censura. 

Ora, são as cartas que, depois de abertas e lidas, são truncadas, 
mutiladas e as mais das vezes desviadas dos seus destinos; ora, são os 
telegramas, cujos textos levianamente se vulgarizam, com graves e grandes 
perdas e riscos para o comércio, embaraçando e tornando cada vez mais 
difíceis, quando não impossíveis, os negócios com o exterior. 

Não estou aqui para fazer obra de fantasia, nem me animam intuitos 
subalternos, de suscitar suspeitas ou dúvidas sobre a conduta de quem quer que 
seja. Apenas refiro à realidade absoluta que é de fácil comprovação. 

As queixas pululam de todos os lados e é mais que muito necessário 
sejam atendidas. 

Custa deveras crer que entre nós esses fatos se dêem. 
Destarte, faltamos duplamente à fé do que tínhamos assentado sobre a 

nossa situação internacional; em primeiro lugar, faltamos aos próprios deveres 
da nossa beligerância, e, secundariamente, aos compromissos que assumimos 
com os nossos aliados. 

Sr. Presidente, aí fica a minha advertência. Confio e espero que ela seja 
havida em conta de sincera e oportuna. Se o não for, ··enovarei daqui o meu 
protesto, nascido tão-somente do puro amor que voto à minha pátria. (Muito 
bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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AS LUTAS POLÍTICAS ENTRE 
MONARQUISTAS E REPUBLICANOS NO RIO GRANDE DO SUL 

Sessão de 10-9-1 91 8 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem) - Sr. Presidente, é com 
imensa mágoa que venho comunicar à Câmara dos Srs. Deputados o 
falecimento, ocorrido no Rio Grande do Sul em dias da semana transata, do Dr. 
Manoel de Campos Cartier, ex-representante daquele glorioso Estado nesta 
Casa do Congresso Nacional. 

Não saberia dissimular a infinita tristeza com que, anunciando este 
acontecimento, ouso solicitar a inserção em ata de um voto de sincero pesar. 

Era o Dr. Campos Cartier um dos poucos sobreviventes da plêiade de 
escritores e polemistas de élite que, pela imprensa da minha terra, nos 
derradeiros tempos das instituições monárquicas, se engolfaram nas mais altas 

memoráveis pugnas. 
Coube-lhe por essa época a tarefa dificílima, se não ingente, de rebater 

os golpes formidáveis que com mão destra e certeira Júlio de Castilhos desferia 
sobre os suportes do velho regime. 

Vive ainda indelevelmente inscrita nas tábuas da memória dos meus 
patrlcios, a lembrança daqueles debates relevantes, pelejas incruentas e 
educadoras e que tão decisiva influência tiveram para a implantação do nosso 
atual sistema político. 

Foi inquestionavelmente com honra sem par e l'aro brilho que 
naqueles torneios descomunais os contendores se defrontaram. Na arena 
aberta e ampla do jornalismo de então, poucos, mui poucos, se poderiam 
apresentar para as lutas das idéias tão bem armados como aqueles gigantes da 
palavra escrita e falada. 

Júlio de Castilhos, alumiado pelos sadios princípios de uma doutrina 
vigorosa e orgânica, viu em breve frutescer em farta messe a semente de sua 
fecunda evangelização. 

Campos Cartier, dotado de inteligência robusta e ótimo coração, ainda 
que vencido, não saiu da tremenda controvérsia com o seu nome em deslustre; 
tanto assim que, mais tarde, pôde abraçar com dignidade e altivez a causa a que 
fora adverso, que era a melhor, por isso que foi vitoriosa e salvadora. 

Espírito cintilante, fez aqui um vasto círculo das melhores relações, 
deixando as mais fundas simpatias. A sua grande e variada cultura foi nesta Casa 
também de todos conhecida. 
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Não sou, por certo, o órgão mais autorizado para fazer o alto 
julgamento da sua personalidade (não-apoiados gerais); rendo-lhe apenas as 
homenagens da minha admiração e da minha saudade. (Muito bem; muito bem. O 
orador é abraçado.) 
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A I GRANDE GUERRA E OPINIÕES 
SOBRE O EXÉRCITO BRASILEIRO 

Sessão de 17-12-1918 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, pedi a palavra para declarar desde logo que dou o meu voto pela 
urgência e que votarei oportunamente pela vinda da missão; mas devo também 
declarar por que assim faço: é porque, ainda que esteja convencido e, agora mais 
do que nunca, de que, por fortuna para a Humanidade, já passou o período 
nefasto do militarismo, eu, que desejo ver a minha pátria garantida, integrada, 
assegurada a sua nacionalidade, voto para que venha a missão que concorra no 
sentido de modificar o nosso Exército, que, sem dúvida, tem glórias, mas que, 
custando à Nação 120.000 contos por ano, apresenta. apenas um efetivo de 
menos de 32.000 homens. 

O Sr. Nicanor Nascimento - Nominais. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Estou convencido, Sr. Presidente, de 
que, com esta guerra, que conflagrou o mundo, a humanidade registrará a 
última hecatombe, porque passou a época belicosa e há de surgir a do 
industrialismo, do trabalho pacífico e consolador. _ 

Nãq sou daqueles que costHmam depreciar o nosso Exército, que tem, 
repito, glórias imarcescíveis; mas entre compreender as necessidades extraor
dinárias do Brasil, a conservação da nacionalidade, a manutenção da nossa 
integridade, e descambar para o platonismo de grande nação sem defesa, sem 
meios de, no momento oportuno, garantir e resguardar a sua existência, 
própria, voto pela missão. 

O Sr. Marçal Escobar - Pela intervenção estrangeira. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Voto pela missão, até que do Congres
so das Nações, que está a se instalar, nasça para o mundo uma nova aurora de 
paz, de tranqüilidade, em que se afirme que o homem é irmão do homem e não 
lobo do homem. 

O Sr. joaquim Osório - E', então, esperar o Congresso da Paz. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Se, Sr. Presidente, do Congresso da 
Paz, como espero e faço votos, surgir o desarmamento das nações, mandaremos 
os nossos soldados cultivar a terra ubérrima do Brasil, dispensaremos a missão. 
Até lá, porém, voto pela missão. (Muito bem; muito bem.) 
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AQUI SE NOTA CLARAMENTE O ESPÍRITO 
CASTILHISTA EXPRESSO NA FIDELIDADE PARTIDÁRIA 

E NO AMOR À REPÚBLICA 

Sessão de 10-7-1924 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, quase que com o pé 
no estribo para regressar à minha terra natal, eu não pensava ter oportunidade 
de falar no seio da Câmara para dizer duas palavras. Afastado dessas lides, eu já 
perdi todo o hábito da tribuna, e me sinto receoso de vir ocupá-la, pelo temor 
de que sou tomado de não falar linguagem parlamentar e correta ... e incidir, 
quem sabe, na pecha de "futurista", tal o desalinhavado das minhas expressões. 
(Risos. Não-apoiados gerais.) 

O Sr. Antonio Carlos - V. Ex.ª é um distinto orador. E' conhecido como 
tal. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, Plínio, o antigo - por 
certo que não é Plínio, o seu homônimo nesta casa-, dizia dos gregos que eles 
eram hominis maximi homini. Eu podia dizer dos meus patrícios rio-grandenses: 
"Homens, verdadeiramente homens". 

Quando pedi a palavra, depois de, em nome do meu Estado e da minha 
representação, ter falado o meu querido e prezado amigo Sr. Nabuco de 
Gouvêa, foi,, Sr. Presidente, para, se não protestar, retificar uma expressão do 
ilustre tribuno Sr. Plínio Casado, quando falou em libertação do Rio Grande. 

~ 

O Sr. Antunes Maciel - Mau momento escolheu V. Ex.ª para discutir 
esse assunto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mau momento eséolheu o Sr. Plínio 
Casado para, em uma hora tão grave como esta, vir falar em libertação do Rio 
Grande. (Apoiados.) 

O Rio Grande do Sul - e eu interpelo a maioria da Câmara e a 
Câmara inteira -, desde que se organizou constitucionalmente, quando, em 
que época esteve contra a legalidade? 

O Sr. Simões Lopes - Esta é a verdade. Esteve com Floriano Peixoto, que 
foi o consolidador da República. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Eu ouvi da boca do benemérito e 
excelso Sr. Borges de Medeiros, há vinte dias, antes de partir de Porto Alegre 
para cá, quando eu não sabia ainda se o meu diploma seria reconhecido pela 
Câmara, que viesse pleitear o meu reconhecimento, juntasse o meu ombro ao 
ombro da representação republicana do Rio Grande e ficasse prestigiando o Sr. 
Presidente da República, fosse qual fosse a atitude que S. Ex.ª assumisse para 
com os Deputados gaúchos. Essas instruções são anteriores à erupção do 
movimento subversivo de São Paulo. 

Era isso o que eu precisava dizer! Mas, desde que se mo não responde 
qual a feita em que os republicanos do Rio Grande estiveram em favor de 
qualquer movimento sedicioso do Brasil, eu vos digo, Sr. Presidente, que 
aqueles que lá estão dirigindo os nossos patricios transviados do Exército são 
todos eles, saiba a Câmara, são todos eles de filiação opositora do Rio Grande! 

O Sr. Antunes Maciel - Dá um aparte. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O Coronel João Francisco deitou 
manifesto ... 

O Sr. Simões Lopes - Apoiando a revolução. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... não apoiando a revolução, mas 
convocando os seus amigos para a eleição de 3 de maio, em que dizia que os 
federalistas deviam votar com o cavalo pelas rédeas. 

O Sr. Antunes Maciel - Os federalistas estão ao lado do Sr. Arthur 
Bernardes há muito tempo. V. Ex.ª está fazendo história antiga. 

O SR. FLORES DA CUNHA - História antiga está fazendo V. Ex.ª, 
que já é uma miniatura de coisas antiquadas. (Risos.) 

Sr. Presidente, nós, republicanos do Rio Grande do Sul, fossem quais 
fossem as mágoas que tivéssemos para com o Sr. Presidente da República, 
desejávamos, e estamos no propósito de ampará-lo, porque somos pela ordem, 
pela República, pelo Brasil, terra de bênçãos e de redenção! (Muito bem; muito 
bem. Palmas no recinto. O orador é cumprimentado.) 
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EM DEFESA DO CHARQUE GAÚCHO AMEAÇADO 
PELA CONCORRtNCIA DO CHARQUE PLATINO 

Sessão de 11-8-1924 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, ao sincero desejo de, 
mais uma vez, demonstrar o nosso esforço, a nossa solidariedade com o 
Governo da República, devo a razão do meu comparecimento à tribuna da 
Câmara no dia de hoje. 

Em primeiro de julho do corrente ano, o Governo Federal, armado do 
propósito patriótico de atender aos veementes reclamos da opinião pública, dos 
Governadores dos Estados e de muitas municipalidades do País, baixou um 
decreto concedendo isenção de direitos para a livre entrada dos gêneros 
chamados de primeira necessidade e autorizou o Ministro da Agricultura a 
adquirir uma determinada quantidade desses gêneros. 

Devo, Sr. Presidente, explicar que tomei a palavra para fazer um 
sincero apelo ao ilustre Dr. Miguel Calmon, atual Ministro da Agricultura, no 
sentido de, no aplicar as medidas consubstanciadas no decreto de emergência, 
ter um critério prudente para não ferir de morte a indústria que, do modo mais 
enriquecedor, se desenvolve em minha terra natal - o fabrico do charque 
ou carne seca. 

Sr. Presidente, em um ligeiro comunicado que tive a honra de dirigir a A 
Noite, e que deve, hoje, ser publicado, pois que não tinha eu a certeza de poder 
falar na Câmara, visto estar com a minha viagem marcada para amanhã, de 
regresso à minha terra natal, explico, de modo sucinto, os motivos que 
determinaram e determinam a alta do preço do charque nos mercados 
consumidores do Brasil e do exterior. Para isso, fiz um estudo estatístico, 
mostrando que o charque, como todos os demais produtos, não pode fugir ao 
rigor dos princípios econômicos que regem a oferta e a procura. O charque 
subiu de preço no Brasil e no mundo inteiro, porque a sua produção, ainda que de 
cinco anos a esta parte tenha dobrado, o seu consumo é muitíssimo maior. Ora, 
se o consumo é maior do que a produção, é mais do que lógico que o artigo suba 
de preço. Este é um dos motivos determinantes da elevação da cotação do 
charque, e o outro, não menos importante, é o da diminuição ou do deficit 
mundial do gado, que é a sua matéria-prima. A safra do corrente ano, no Rio 
Grande do Sul, apresentou um deficit sobre a do ano anterior; esse deficit, na 
produção do charque nacional, até certo ponto está superado pela produção do 
charque platino. 
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Como é sabido de todos, a Argentina de 8 a 1 O anos a esta parte quase 
que não fabricava charque; tendo selecionado os rebanhos de bovinos e 
adquirido o tipo de gado mais aperfeiçoado para a indústria do esfriamento e 
congelação de carne, a maior parte da sua produção era dirigida para a Europa. 
De modo que já produziam charque o Rio Grande do Sul, a República do 
Uruguai, em uma pequena percentagem os Estados de Mato Grosso e de Minas 
Gerais, em não menor escala. Os produtos das duas últimas origens não 
podiam entrar em cotejo com o rio-grandense, visto obedecer a um outro 
método de preparação que não o nosso, o qual é o método chamado platino, de 
salga da carne. 

Como referia há pouco, Sr. Presidente, sendo grande o deficit verificado 
na produção rio-grandense, o produto nos mercados do Brasil subiu de preço e 
temos que o charque fronteiriço é, atualmente, cotado nas praças do Rio de 
Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e do Pará por dois mil e tantos réis o quilo. O 
charque platino que, aqui, foi sempre mais reputado do que o nosso, está, neste 
momento, a um preço de dois mil e seiscentos réis para dois mil e oitocentos 
réis. 

Em o aviso que o Sr. Ministro da Fazenda baixou com data de 8 do 
corrente, são estabelecidas as condições em que se pode admitir o pedido de 
entrada livre de direitos e até de taxas de expediente para o charque estrangeiro. 

Ora, se o Governo, animado de patriotismo sadio, pretende solucionar 
a crise terrível da carestia da vida, pergunto: concedendo a livre entrada ao 
charque estrangeiro, poder-se-á alcançar esse objetivo? Tenho para mim que a 
medida foi contraproducente, porque, sendo insignificante o atual stock 
mundial de charque e sendo cada vez maior o consumo desse produto, pois que 
se estão abrindo novos mercados para o charque; países há que nunca tinham 
admitido a possibilidade de aproveitar o charque para as suas refeições, hoje o 
estão aceitando, gostosamente, como, por exemplo, a África do Sul, a Itália e 
provavelmente a Alemanha, pois que ainda há dois dias passou pelo nosso 
porto o Sr. Frederico Seisviela Gerarch, Ministro do Uruguai junto ao governo 
da Alemanha, que leva a missão especialíssima de fazer a propaganda em favor 
da aceitação e do consumo do charque. Além disto, as Antilhas são grandes 
consumidores de charque ... 

O Sr. Bento de Miranda - Cuba. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... Cuba já era, São Domingos, as 
pequenas ilhas das Antilhas, quase todas já o consomem. Coisa mais para 
relevar, e que é sobremodo sugestiva, os próprios Estados Unidos da América 
do Norte estão consumindo o charque, pois ainda no mês de julho foi 
embarcada uma grande quantidade de charque para o porto de Nova York. 
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Ora, se o consumo aumenta e a quantidade de gado existente .no 
mundo é cada vez menor, lógico é que o produto encareça. Mas, a indústria das 
carnes no Brasil, como é sabido, está dividida na indústria do charque e na de 
esfriamento e congelação. No Rio Grande do Sul, nesta safra de 1924, foram 
abatidas seiscentas e quarenta e tantas mil cabeças para o fabrico do charque e 
cento e cincoenta e três mil cabeças para os frigoríficos ali existentes, frigoríficos 
que como concorrentes fazem de certo modo com que o charque encareça, 
porque fazem rarear a matéria-prima. A carne congelada, entretanto, Sr. 
Presidente, como V. Ex.ª sabe, vai ser vendida e consumida No estrangeiro, 
com cujos mercados o Brasil nada tem que ver, por isto que não temos que 
atender às necessidades de consumo dos países estrangeiros, senão das do 
nosso. Ocorre, porém, essa originalidade com o nosso país: somos riquíssimos em 
gado vacum, mas também temos um colossal consumo. Provavelmente, depois 
da Inglaterra, o negócio de carne no Brasil é o maior. Não seria mais prudente, 
mais eficaz, que o Ministro da Agricultura estabelecesse medidas para evitar 
que cento e tantas mil cabeças destinadas a carne congelada, que não vão ser 
consumidas em nosso mercado, fossem transformadas em charque? 

E, depois, a indústria do charque no Rio Grande do Sul vive oneradís
sima de impostos. Os produtores pagam impostos à Nação, ao Estado e aos 
Municípios. O custo da produção do charque é hoje desmesurado. Devo 
informar à Câmara que só o sal de Cadiz se presta eficientemente à salga da 
carne; o sal nacional também pode ser utilizado, mas, dada a sua grande 
percentagem de água, o produto não é o mesmo. Assim, o charque platino e 
fronteiriço é todo preparado com o sal de Cadiz. 

Pois bem; antes da guerra, um quilo de sal de Cadiz valia 100 réis; hoje 
vale quase 400 réis. Uma pipa vazia para o acondicionamento da gordura valia 
seis a sete .mil réis antes da guerra européia; hoje custa 32$000. Os impostos 
federais, que foram aumentando de 200, 300 e até, em alguns casos, de 400 %, 
recaem sobre a indústria do charque. No entanto, como sabe a Câmara, os 
frigoríficos estão isentos de todos os impostos. Assim, pois, a indústria do 
charque é desfavorecida. 

Por que não proteger uma indústria que tem o seu consumo dentro do 
País e beneficiar uma outra nova, incipiente, explorada por capitais estrangei
ros, que tudo ocuparam, que fazem de tudo trusts, abandonando uma que é tão 
rica e que constitui, talvez, depois do café, a maior e a mais importante do 
Brasil? 

O Sr. Bento de Miranda - Mas a dos frigoríficos tem por fim melhorar os 
rebanhos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sei que a indústria frigorífica tem esse 
fim. 
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Mas, se o momento é excepcional, a lei de emergência só se justifica 
pela excepcionalidade do momento. 

O Sr. Bento de Miranda - V. Ex.ª me permite um aparte? O preço do 
gado subiu muito no Rio Grande do Sul? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Subiu consideravelmente. O gado no 
Rio Grande está valendo mais do que durante a guerra européia. 

O Sr. Agamemnon de Magalhães - Em todo o País. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Apropria lã de ovelha, que durante a 
guerra atingiu altos preços, no atual momento vale quase duas vezes mais do 
que naquela época. 

O Sr. Eurico do Valle - O gado subiu de preço em todas as partes do 
mundo durante a guerra. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O deficit do gado é mundial. 
Sr. Presidente, não vim à tribuna senão para fazer um nobre apelo ao Sr. 

Dr. Miguel Calmon, no sentido de, com a sua natural e proverbial prudência, 
não abandonar a indústria do charque, que é para o Rio Grande do Sul, a minha 
amada terra natal, a sua vitalidade, o elemento do qual o poder público estadual 
tira dois terços da sua renda. Direta ou indiretamente, é do boi que, no Rio 
Grande, se tiram dois terços da receita. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que o ilustre Sr. Ministro da 
Agricultura há de atender aos altos interesses do Estado que aqui represento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
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FLORES CRITICA ANTUNES MACIEL 
DE QUEM MAIS TARDE SERIA CORRELIGIONÁRIO 

E DEFENDE O GOVERNO DE BORGES DE MEDEIROS 

Sessão de 30-6-1926 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, as afinidades afetivas, que 
me ligam, desde moço, ao ilustre Sr. Antunes Maciel, exigem de mim a maior 
cordialidade na contestação que lhe sou forçado, agora, a dar ao discurso aqui 
pronunciado há poucos dias, quando o deveria ter feito no mesmo momento 
em que S. Ex.ª descia os degraus da tribuna da Câmara. 

Compreendo, facilmente a extensão e a importância dos motivos que o 
terão compelido a assumir essa atitude, em tão flagrante contradição com 
outros atos, recentes e notórios, de sua acidentada e inconstante vida pública. É 
que era preciso celebrar a sua reconciliação com os companheiros de que, em 
momento de feliz inspiração patriótica, se separara. É que era preciso vir cantar 
a palinódia e fazer ato de contrição e de arrependimento. 

Não sei se, ao vê-lo reingressar nas fileiras da amorfa esquerda 
parlamentar, o deva felicitar. Não sei se já não terá sido tardia a sua conversão. 
Praza aos céus que ela tenha chegado, ainda, a tempo de o salvar. 

Digo-lhe, porém, que, se relancear olhares pesquisantes sobre o 
terreno percorrido, há de, forçosamente, convir em que tem andado às 
apalpadelas, tateando indeciso, conduzindo-se de modo inexplicável e, 
mesmo, as mais das vezes, incompreensível. 

Fácil lhe fora, entretanto, tomar posição ante o quadro que, à nossa visão, 
oferece a atualidade nacional. Se, como eu desejara acreditar, ao meu digno 
colega só animassem altos e nobres intuitos de, fielmente, servir à causa da 
República e do glorioso Rio Grande do Sul, outra, por sem dúvida, bem outra 
norma de ação, se teria traçado. 

Crônica e impenitentemente revoltado contra os homens que organi
zaram republicanamente o Rio Grande do Sul, o deputado oposicionista outra 
coisa não tem feito senão esvoaçar de um lado para outro, como ave tonta, 
entre quatro paredes, sem encontrar saída. Daí as suas inumeráveis contradições, em 
que sobram elementos para se poder fixar, de maneira decisiva, a fisionomia de 
homens e de costumes de uma época de delinqüências e covardias. 

O Sr. Antunes Maciel- V. Ex.ª está, pelo que vejo, a fazer o "tombo" dos 
Srs. Deputados, e vai iniciar pela minha biografia. 
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O SR. FLORES DA CUNHA-Acrítica, exacerbada e tendenciosa, que 
da situação rio-grandense fez S. Ex.ª, é, sob todos os pontos de vista, 
improcedente. Os fatos, nela narrados, ou são o fruto doentio e enfezado de 
escaldada imaginação fantasista, ou foram, intencionadamente, deturpados, no 
vão, no feio propósito de tentar denegrir, ao longe, as instituições que felicitam e 
os homens que servem, defendem, engrandecem e amam o Rio Grande do Sul. 

O Sr. Antunes Maciel - É isso que V. Ex.ª deve provar; o mais é 
palavreado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Por fortuna nossa, preside aos destinos 
daquela terra formosa, legendária e boa, um grande cidadão, inspirado nos 
mais altos postulados de justiça, Borges de Medeiros, cujo imenso prestígio 
moral e político neste país cada vez mais se robustece e aumenta, nunca 
autorizou ou consentiu no atropelamento ou perseguição dos patrícios, que lá 
mourejam, confiados na sua superior orientação governamental. 

O caminho cívico por ele trilhado tem sido uma rota iluminada de bem. 
É penhor seguro da sua conduta modelar e irrepreensível a constante 
intervenção que, com mão firme, tem tido, sempre, nos extravios e nos excessos 
dos próprios correligionários. Nunca alimentou discórdias nem desejou o 
fratricídio dos rio-grandenses. Votando, como efetivamente vota, tão alto e 
generoso amor à terra natalícia e à sua brava gente, não seria ele que viria 
acoroçoar ódios, e acender paixões, obra verdadeiramente satânica e nefasta, 
que sempre repudiou. 

Ninguém como ele e mais do que ele, aspira ao apaziguamento 
dos espíritos e o restabelecimento da concórdia no seio da comunhão brasileira. 
A ele deve o Rio Grande do Sul os dias felizes que tem vivido de bem 
conquistado repouso, de trabalho afanoso, mas reparador, de ordem e de 
liberdade, de tolerância e de respeito. (Apoiados e protestos. Há diversos apartes). 

A oposição rio-grandense tem fracassado nas suas arremetidas, porque, 
sem programa e sem chefia, vive a se debater em conchavos e conluios e, ainda, 
porque foi sempre vencida em todos os terrenos, mesmo no dos recontros 
cruentos em que tanto sangue inocente e cálido tem sido inutilmente vertido, 
com abnegação e heroísmo. 

Sr. Presidente, na penúltima sessão da Câmara. .. 

O Sr. Antunes Maciel - O Sr. Borges de Medeiros apóia todos os governos 
federais, sistematicamente todos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... ouvi o discurso nela proferido pelo 
ilustre Deputado Sr. Antunes Maciel; mas, francamente, sente-se grande 
diversidade entre aquilo que se ouve e aquilo que se lê. 
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Não quero, com isto, dizer que S. Ex.ª tenha feito inserir no Diário do 
Congresso cousas diferentes das que aqui proferiu. 

O Sr. Antunes Maciel - Neste particular, posso dar informações a V. Ex.ª· 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não estou acusando. 

O Sr. Antunes Maciel - Há certo trecho do discurso que não cheguei a 
pronunciar porque fui apanhado pela hora; era o fim da peroração. Tomei a 
liberdade de o incluir nas notas taquigráficas. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Bem se vê que V. Ex.ª vive no nevoeiro, 
de que falou no seu discurso. O que quero dizer é o seguinte: eu não acreditava, 
exatamente por ter ouvido, que o Sr. Antunes Maciel houvesse dito tudo quanto 
se contém no seu discurso publicado. 

O Sr. Antunes Maciel - Se o não houvesse dito, assumiria a responsabili
dade do que está escrito, como o assumo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Q..ue mais resta a V. Ex.ª a fazer? É o pai 
do mostrengo ... 

O Sr. Antunes Maciel - Agora a V. Ex.ª cumpre contraditar. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Podia, senhores representantes da 
Nação, depois desta ligeira digressão, quase que dar o meu discurso por 
terminado; mas, antes de o fazer, antes de rematar estas considerações, preciso 
elucidar alguns pontos do discurso do deputado meu adversário, em que se faz 
grave e flagrante injustiça aos preceitos da verdade. 

O Sr. Antunes Maciel - Vamos ver ... 

O SR. FLORES DA CUNHA- S. Ex.ª, querendo acender uma vela a 
Deus e outra ao demônio, para assim poder-se reconciliar com os seus 
companheiros de outros tempos ... 

O Sr. Antunes Maciel - Estou reconciliado há muito tempo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... veio, de modo indireto, fazer 
acusações ao honrado e digno desembargador Armando Azambuja, chefe de 
Polícia do Rio Grande do Sul. Mas, a sua acusação nada mais é do que o endosso 
de outras que têm sido feitas pela imprensa àquele honrado magistrado. 
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É sabido que, no Rio Grande do Sul, um jornalista vigoroso, que dirige 
o órgão da oposição, na cidade de Bagé, o Sr. Fanfa Ribas, foi, ali, preso e 
remetido, sob custódia, para a capital da República. 

Os jornais oposicionistas e os deputados em oposição pela imprensa e 
pela tribuna veicularam a informação de que o jornalista Fanfa Ribas estava 
sendo perseguido pelo desembargador Armando Azambuja. 

Trago, Srs. Deputados, para edificação da Câmara, e do País, a 
prova material de que a detenção daquele jornalista foi determinada pelo Dr. 
Arthur Bernardes. 

O Sr. Antunes Maciel - Até hoje não pude acreditar nisso. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª é sempre feliz nas suas 
afirmativas. 

O Sr. Antunes Maciel - Vamos ver; traga V. Ex.ª as provas. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Está aqui: "Dr. Borges Medeiros, 
presidente Estado - Palácio Rio Negro, 4-3-1926 - Solicito ordens V. Ex.ª, 
sentido ser preso e remetido esta capital, com Telmo Almeida, se ainda estiver 
aí jornalista Fanfa Ribas, diretor do Correio do Sul, de Bagé, por ter publicado, 
sob sua assinatura, artigo a respeito eleições presidenciais, contendo conceitos 
sediciosos, pois nele procura tornar, caluniosamente, Governo atual responsá
vel lutas fratricidas com que ele e seus correligionários têm ensangüentado 
esse grande Estado, e expor à odiosidade os nomes dos novos escolhidos 
suprema magistratura do País, instilando, assim, no povo, este espírito de 
revolta descabida e impenitente que devemos debelar a todo transe Caso não 
esteja território nacional, rogo prisão, mesmas condições, redator responsável 
daquele jornal, para evitar de futuro complicações que se não coadunam 
violência linguagem momento atual e sob estado de sítio. Cordiais saudações. -
Arthur Bernardes". 

O Sr. Antunes Maciel - V. Ex.ª sabe o que motivou esse telegrama? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Vejam a argúcia, a hermenêutica, a 
dialética do representante da oposição rio-grandense! (Riso). 

O Sr. Adolpho Bergamini- O orador disse bem, quando afirmou que ia ler 
esse documento, para edificação da Câmara e do País. Nesse particular, S. Ex.a 
tem toda a razão. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- Em que outros particulares não a tenho? 
(Riso). 

O Sr. Adolpho Bergamini - Por exemplo: estar solidário com o Presidente 
da República, que manda prenderjornalistas fora do território do Distrito 
Federal, sem nenhuma forma nem figura de processo, e os traz de um Estado 
para outro, sem obedecer às leis que regulam a extradição interestadual. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O Presidente da República exerce 
jurisdição sobre todo o território nacional e há suspensão das garantias 
individuais na vigência do estado de sítio. 

O Sr. Adolpho Bergamini - O Presidente da República exerce perseguição 
direta e pessoal contra os homens, somente porque divergem das suas idéias! 
Isso, de fato, edifica a Câmara e o País. O orador tem toda razão! 

O SR. FLORES DA CUNHA - Em resposta ao aparte proferido pelo 
ilustre Deputado pelo Distrito Federal, tenho a declarar que nem sempre tenho 
apoiado todos os governos, que nem sempre tenho dado o meu apoio 
incondicional aos governos da República e mesmo aos do meu Estado, dos 
quais tenho, por vezes, discordado. Declaro, porém, de público e raso, que sou 
absoluta, moral e fisicamente solidário com o Sr. Presidente da República, que 
está fazendo obra patriótica (muito bem), salvando o princípio da autoridade. 
(Apoiados) . 

O Sr. Adolpho Bergamini - Conspurcando todos os princípios de direito, 
que V. Ex.ª tanto se jacta de defender. 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - Mas, se a oposição não vale nada, na opinião 
do orador, como poderá ela ameaçar o princípio da autoridade? 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ªs., de fato, pouca coisa valem 
(riso), sob o ponto de vista da revolta; mas, os outros, os que estão de armas em 
punho, esses são de maléfica eficiênCia. 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - Se não vale nada, como, para V. Ex.ª., a 
oposição está ameaçando o princípio de autoridade? 

O SR. FLORES DA CUNHA- Refiro-me à que ainda está de armas em 
punho. 
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O Sr. Adolpho Bergamini - Em que vamos ficar: vale ou não vale? 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - O telegrama que o orador acaba de ler 
demonstra que a oposição vale alguma coisa. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Vale porque profliga todos os desmandos 
praticados pela atual situação e com os quais a Câmara, por conveniências 
políticas, é solidária. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pergunto ao nobre e batalhador 
representante de Minas Gerais: será, porventura, o entusiasmo despertado pela 
"esquerda parlamentar" que tem guiado pelos ínvios sertões do Brasil aquele 
grupo de bravos e desarvorados patrícios que por lá andam? 

O Sr. Adolpho Bergamini - Por que, então, o Presidente da República 
manda proibir seja tornada pública a opinião dos representantes da minoria, se 
esta não vale nada? 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - Revoltamo-nos contra aquilo que a 
"esquerda" considera ser a ditadura política, sob o mando do Sr. Arthur 
Bernardes. 

O Sr. Presidente- Atenção! Está com a palavra o Sr. Deputado Flores da 
Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, utilizo-me ainda desta 
oportunidade para fazer, perfunctoriamente, o exame da situação política deste 
nosso grande e amado país. Devo, serenamente, dizer à Câmara os motivos que 
tenho para dar o meu completo apoio ao atual Presidente da República,e 
fazendo-o, não quero afirmar que seja em tudo solidário com alguns dos atos 
por este Governo praticados. De muitos deles tenho discordado e estou sempre 
pronto a discordar, quando verificar que tais atos são nefastos e nocivos aos 
superiores interesses do meu país. Quanto, porém, à repressão da masorca 
contra os poderes constituídos, conta S. Ex.ª com a minha completa solidarie
dade, pois, acima de tudo, estão os interesses supremos da ordem pública. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Acima de tudo estão os princípios de direito. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Por que a "esquerda parlamentar" não 
discute, serenamente, os males que assolam a Nação? Por que não vem 
aconselhar medidas que consigam sanar estes defeitos, estas erronias? 
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O Sr. Wencesláo Escobar - Tudo seria inútil. 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - A "esquerda" foi solidária com V. Ex.ª na 
defesa da anistia. 

O Sr. Adolpho Bergamini- E o nobre orador, a respeito de anistia, limitou
se a emitir sua opinião, sem desenvolver nenhum esforço para que ela se 
transformasse em realidade. 

O SR. FLORES DA CUNHA-A oposição tem procurado estabelecer, 
em torno de mim, um cerco nesse sentido. 

O Sr. Leopoldina de Oliveira - Não apoiado; não nego nem posso negar 
sinceridade a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não sei quantas vezes necessitarei 
afirmar e reafirmar que fui a primeira voz que se levantou, no seio do 
Parlamento, pela anistia, e que, ainda agora, sou pela anistia, como continuarei 
a ser amanhã e depois. 

O Sr. Wencesláo Escobar - Antes de V. Ex.ª, já eu tinha levantado minha 
voz nesse sentido. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não estou negando nem poderei negar 
a sinceridade a V. Ex.ª. 

Se eu pudesse, Srs. Deputados, vir desdobrar, aos vossos olhos, a 
primeira entrevista que tive com o Sr. Presidente da República, quando de meu 
regresso, depois do combate de Guaçu-Boi, vós outros ficaríeis seguros de que, 
mesmo perante o supremo magistrado da Nação, defendi a idéia de serem 
anistiados os rebeldes. 

Infelizmente, nem todos os homens têm a mesma uniformidade de 
vistas sobre esses problemas de suma importância para o País. O Sr. Presidente 
da República, cuja boa fé proclamo, animado do sincero desejo de bem servir 
ao País, achou, e acha ainda, penso, que não é oportuna a concessão da anistia 
aos rebeldes ... 

O Sr. Adolpho Bergamini - É o vingativo de sempre. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Deixe-me V. Ex.ª completar o 
pensamento ... por isso que, entende ele, ainda existindo homens com armas na 
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mão, seria debilitar, se não desfazer de todo, o principio de respeito à 
autoridade. 

O Sr. Adolpho Bergamini- O princípio de respeito à autoridade está muito 
estafado porque ele não respeita a autoridade, uma vez que desrespeita a 
Constituição, a qual o obriga, como a todos os cidadãos ... 

O SR. FLORES DA CUNHA-Isto, para mim, éconversafiada ... (Riso.) 

O Sr. Adolpho Bergamini- Sim, porque, para V. Ex.ª, já hoje transformado 
em general, os princípios superiores do direito não valem mais nada. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Valem; e de que valem para mim, deixei 
evidente, pois fui eu quem se levantou para vir defender as prerrogativas da 
nossa brilhante profissão, quando V. Ex.ª se calava a respeito. (Muito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini-Mas não o está fazendo agora. Não me levantei 
para proferir discursos teatrais; mas o faço pela minha ação assídua, persistente 
e irredutível. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Isto de atitudes teatrais, devolvo a 
expressão; porque, se estivéssemos em um tablado, francamente, o meu colega 
seria comparsa e eu deveria ser, pelo menos, galã. (Hilaridade.) 

O Sr. Adolpho Bergamini - De bandeja. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, uma das mais graves 
acusações feitas, pelo meu digno colega, Sr. Maciel Junior, à situação de três 
Munidpios do Rio Grande do Sul, é a de que S. Ex.ª os viu cobertos de cruzes. 
Fazendo um parêntesis, devo declarar que, como sou espiritualista, desde logo, 
não vejo outra cruz, pelo solo rio-grandense, que não seja a do seu túmulo 
político ... 

O Sr. Antunes Maciel - V. Ex.ª está sendo muito generoso para comigo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Dizia S. Ex.ª que os Munidpios de 
Palmeira, Rosário e Canguçu .... 

O Sr. Antunes Maciel - Sobretudo Rosário. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... têm o solo coberto de cruzes, sendo 
isso devido à ação das forças divisionárias do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Antunes Maciel - Mais de trinta, em Rosário, depois da prisão do 
General Honório Lemes. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Srs. Deputados, sem fazer discurso, 
devo dizer que o Município de Rosário é atualmente administrado por um 
moço digno, moderado e honrado, a carta cabal, como dizem os castelha
nos, o qual não deixaria passar sob a sua responsabilidade a prática de tanto 
vandalismo. É ele o Sr. Tenente-Coronel Garibaldi Tomasi, meu conterrâneo, 
filho de Santana do Livramento, e que goza das simpatias de todo o Município 
de Rosário, inclusive mesmo dos federalistas. 

O Sr. Antunes Maciel - Mas tem fechado os olhos a esses crimes. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Srs. Representantes da Nação, é muito 
fácil dizer com quem está a verdade. Passe o Sr. Antunes Maciel um telegrama, 
hoje mesmo, ao mais prestigioso federalista de Rosário, que é seu correligio
nário Oliveira de Vasconcellos, e pergunte quais os crimes que se têm praticado 
ali, ultimamente. 

O Sr. Antunes Maciel - Se ele respondesse afirmativamente, no dia 
seguinte seria assassinado. 

O Sr. Adolpho Bergamini - O telegrama não chegaria aqui. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Que irrisão! 

O Sr. Antunes Maciel - Nisso não cairia eu. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não aceita, então, o repto? Vou fazer 
outro. 

O Sr. Antunes Maciel - O repto é gracioso. Mas, V. Ex.ª não diz o que 
sente em sua consciência. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Com tal afirmativa, V. Ex.ª me ofende 
pessoalmente, pois admite que tenha ciência de crimes, ali perpetrados, o que 
não é verdade. 

O Sr. Antunes Maciel - É verdade. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Para tentar reconquistar uma cadeira de 
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deputado, não se tem necessidade de fazer asserções inveridicas. O nobre 
colega está fazendo jus à reeleição pelo partido a que pertence ... 

O Sr. Antunes Maciel - Aspiro, sim, à reeleição. Isso mesmo já tive a 
coragem de dizer no meu discurso, motivando essa aspiração. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... mas, mal sabe que vai ser justiçado 
pelos próprios correligionários. 

O Sr. Antunes Maciel- Justiçado, ou não, estou cumprindo o meu dever, 
V. Ex.ª não pode ser juiz. Serão juízes os meus correligionários, em ocasião 
oportuna. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não sou juiz, mas conheço, perfeita
mente, a situação política do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Antunes Maciel - Pois está muito enganado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Eu não poderia vir desfazer, aos olhos da 
Câmara, as acusações feitas pelo Deputado Antunes Maciel aos meus correli
gionários, sem aduzir algumas considerações. 

O Sr. Antunes Maciel - Até agora não rebateu um só ponto do meu 
discurso. Está em uma loqüela de pura fantasia. (Não-apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Muito agradecido a V. Ex.ª ... Pros
seguindo nas considerações que vinha aduzindo, devo asseverar que os 
Municípios de Canguçu e Palmeira são distantes da zona onde resido e sobre 
eles não tenho conhecimento, para poder vir engazopar os Srs. Deputados. 

O Sr. Antunes Maciel - Engazopando está V. Ex.ª com a desculpa de morar 
longe. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não posso contradizer coisas de que 
não estou bem inteirado; mas, as acusações proferidas contra as autoridades do 
Município de Rosário são, como todas as que o nobre Deputado tem levantado, 
absolutamente infundadas. 

O Sr. Macieljúnior- Olvidou-se de trazer ao conhecimento da Câmara e 
do País, acusando-nos tanto, como fez, de intolerância e de truculenta intransi
gência, o fato de que nós, saídos de uma revolução sangrenta, qual a de 23, 
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consentimos em que os nossos adversários, vitoriosos em quatro Municípios, os 
administrassem, como o estão fazendo, livremente, de tal forma, que mantêm 
com o governo do Estado a mais perfeita cordialidade, e de tal modo, que o 
policiamento local é feito, mediante acordo, pelas forças do Estado. 

O Sr. 4ntunes Maciel - Isto é pilhéria. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Tais Municípios são Sapé, Caçapava, 
, onde a oposição fez dois intendentes e parte do Conselho Municipal, Quaraí e 
S. Gabriel, onde a maioria dos adversários foi acatada e respeitada. 

O Sr. Antunes Maciel - Porque não pôde deixar de ser. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas que lógica! ... 

O Sr. Lindolpho Collor- Diante da lógica do nobre colega, não deveria ser. 

O Sr. Antunes Maciel- V. Ex.ªs fizeram todos os esforços para evitar que 
isso sucedesse, notadamente em S. Gabriel. 

O Sr. Lafayette Cruz - Ainda agora o rabo de tatu funcionou, na última 
eleição municipal de Alfredo Chaves. (Trocam-se vários apartes.) 

O Sr. Presidente - Atenção! Quem está com a palavra é o sr. Flores da 
Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Francamente, para que tanta acrimônia? 

O Sr. Antunes Maciel - Responderei da tribuna a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acredito que V. Ex.ª, gozando da 
proteção do nevoeiro, possa afirmar tudo ... 

O Sr. Antunes Maciel - Do nevoeiro e das minhas convicções. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Nunca vi convicções com nevoeiros. 
Convicção é coisa translúcida, cristalina. 

O Sr. Lindolpho Collor - Conforme; depende de temperamento. 

O Sr. Antunes Maciel - E dos costumes. 
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O Sr. Lindolpho Collor - Sem dúvida. 

O Sr. Antunes Maciel - Sobretudo dos costumes. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Srs. Deputados, como o ilustre e 
simpático Sr. Antunes Maciel anuncia a sua reprise ... 

O Sr. Antunes Maciel - Anunciei a minha tréplica, e a farei logo que me 
caiba a palavra. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... vou terminar o meu discurso, ainda 
animado do espírito de cordialidade, que sempre me vinculou ao nobre 
Deputado, desde os saudosos tempos de São Paulo, fazendo um apelo à sua 
alma, sempre moça e generosa, para que, nas nossas disputas e contendas 
cívicas, não nos perturbem interesses inferiores e mesquinhos e que, com a boa 
ou má fortuna, nós, os rio-grandenses, evitemos denegrir aquela terra amada e 
boa que, antes, deverá ser objeto de todos os nossos esforços de republicanos 
sinceros. (Muito bem.) 

Eu noto, na vida do ilustre colega Sr. Antunes Maciel... 

O Sr. Antunes Maciel - V. Ex.ª nunca me viu perder a compostura. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... essa tara - que eu não sei se é 
hereditária ou atávica - de servir aos interesses de um partido, sem que, até hoje, 
depois de trinta e tantos anos de República, entre nós, se haja feito, deveras e 
antes de tudo, republicano. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES LUTA PELA CONCESSÃO DE ANISTIA 
AOS REVOLUCIONÁRIOS DA DÉCADA DE 20 

Sessão de 12-5-1927 

O SR. FLORES DA CUNHA (Movimento de atenção) - Antes de mais 
tratar, quero, Sr. Presidente, antecipar nas homenagens que, em próxima 
sessão, a tal fim especial e exclusivamente dedicada, há de a Câmara prestar à 
nobre e querida memória de Carlos de Campos. (Apoiados; muito bem.) 

Não sei de ninguém que, em o tendo conhecido, possa ficar estranho e 
insensível à mágoa sem par de perda tão grande e inesperada. (Muito bem.) 

Rendo-lhe, desde já e daqui, o preito de minha dolorosa saudade. 
(Pausa.) 

Sr. Presidente, no desejo vivo e indissimulável de concorrer para 
dissipar os ódios e amainar as paixões, que há já largo tempo conturbam o 
ambiente político nacional, não hesitei em manifestar, reiteradas vezes, o 
propósito de defender a concessão da anistia a todas as pessoas envolvidas nos 
diferentes movimentos revolucionários, que, a partir de 1922, sacudiram várias 
regiões do país, até se extinguirem, debelados pelo poder público, nos 
primeiros dias do corrente ano. 

Julguei que, pensando e agindo no sentido de propagar idéia tão 
generosa, nada mais fazia do que cumprir um dever do mais puro e do mais alto 
patriotismo. 

O Sr. Alberico de Moraes - E corresponder à vontade nacional. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Laborava, porém, em profundo 
equívoco. Ao que parece, pelo que sei, e me é permitido supor, essa iniciativa, 
ainda desta vez, não conseguirá vencer as resistências ·que se lhe antepõem; 
afirma-se - e não será agora nem aqui que vá examinar a procedência do 
argumento - ser prematuro cogitar desse assunto, cuja gravidade, que a 
ninguém escapará, demanda estudo demorado e muita ponderação. 

Não é a medida em si mesma que se combate, por isto que todos a 
admitem pacificamente: o que predomina é o chamado "critério da oportuni
dade'', amparado na doutrina, incontroversa para alguns constitucionalistas, de 
que a anistia deve ser outorgada pelo Congresso, mas da iniciativa exclusiva do 
Governo. 

Convicto de que toda e qualquer providência nesse sentido, sugerida 
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por mim ou por qualquer outro representante, tão ou mais do que eu filiado à 
corrente governamental, estará destinada a seguro e inevitável fracasso, deixo 
de apresentar, como ardentemente desejava, o meu anunciado projeto de 
anistia. 

Poderia agora, mui comodamente, chamar-me ao silêncio; mas, entre 
ficar calado e assumir uma atitude decidida e franca, a alternativa, para um 
homem como eu, não oferece dificuldades; sou pela anistia. (Apoiados; muito 
bem.) 

Confiando em que será bem interpretado o nobre pensamento que 
anima as minhas intenções, devo declarar, sem embargos, que me não inclinam 
à clemência nem inadequados e artificiosos sentimentalismos, nem vã cobiça de 
alcançar sucesso pessoal para mim. 

Sou pela anistia, porque entendo que sem ter a paz interna bem 
assegurada, não se poderá realizar e desenvolver o vasto e notável plano 
governamental da remodelação das finanças públicas. 

Sou pela anistia porque vejo, claramente vista, a necessidade de 
restabelecer a confiança no campo da atividade produtora e comercial do Brasil, 
fato primacial do seu bem-estar e da sua riqueza. (Muito bem.) 

Sou pela anistia porque, encarado do alto e de conjunto a situação 
verdadeira dos nossos elementos militares de terra e mar, reconheço, alarmado, 
que é de urgência imperiosa aparelhar as nossas forças do material indispen
sável à defesa nacional. (Apoiados; muito bem.) 

Sou pela anistia porque acredito na extinção radical do espírito de 
indisciplina e de rebelião de que se deixaram empolgar certos componentes das 
nossas corporações armadas. 

Sou pela anistia porque, sob o manto que ela desfraldar, se acolherão 
todos aqueles que, aprisionados nos campos de combate ou detidos em virtude 
de prisão preventiva decretada, ainda se arrastam pelos presídios à espera, uns, 
de que se lhes termine a formação da culpa, outros, de que se lhes proceda ao 
julgamento. 

Sou pela anistia para que cesse de vez a dor fraternal de nos 
dilacerarmos uns aos outros, na mais inglória e na mais inútil das pugnas. 

Sou pela anistia para que de nossas mentes se apague a memória desses 
tristes tempos de trágica insanidade e de tanto sacrifício. (Apoiados; muito bem.) 

Para mim, Senhores, abrir o País aos patrícios rebelados, que a ele 
quiserem regressar, animados do sentimento de submissão e de concórdia, é 
abrir de par em par as portas do futuro, já não à esperança, mas à certeza de dias 
melhores! (Muito bem; muito bem; aplausos entusiásticos. O orador é vivamente 
cumprimentado e abraçado.) 
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A MORTE DE OCTÁVIO ROCHA 

Sessão de 21-5-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, trago a dolorosa 
incumbência de pedir à Câmara um voto de profundo pesar pelo desapare
cimento inesperado e prematuro do ilustre e saudoso Dr. Octávio Rocha. 

Membro brilhante da representação republicana de meu Estado natal, 
na breve permanência que teve no seio deste ramo do Congresso, pôs desde 
logo à prova a extraordinária capacidade de trabalho de que era dotado, 
demonstrando entranhado amor à causa pública. 

Dirigindo forte corrente de opinião parlamentar na época de maior 
agitação partidária que se conheceu e se verificou em nosso país, soube, 
entretanto, manter-se sempre em atitudes de nobre altivez, sem jamais ferir 
susceptibilidades, nem ultrapassar os limites sagrados da urbanidade e de 
cordura. 

Talentoso e esforçado, dedicou-se com especial pendor ao estudo dos 
orçamentos, que, em verdade, queiram ou não queiram, constituem a coluna 
vertebral de toda e qualquer administração. 

Assinalou de modo saliente a sua presença nas reuniões da douta 
Comissão de Finanças, em cujos debates e pareceres viu muitas vezes prevalecer 
o seu sempre esclarecido e patriótico ponto de vista. 

Elevado depois pelo eleitorado de Porto Alegre ao posto de edil, fez em 
pouco tempo a maravilhosa transformação daquela já de si formosa cidade, 
modernizando-a, rasgando-lhe avenidas, calç;::.,-;.do-lhe as ruas e os caminhos, 
proporcionando-lhe higiene, luz e transporte, dando-lhe mais conforto e 
beleza. 

Colheu-o ali a morte traiçoeira e implacável. 
Homem de rara probidade, tendo sido militar, secretário de Estado, 

deputado federal, diretor da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, e, por 
último, chefe do município da Capital, morreu deixando empobrecida a 
família numerosa. 

Digo "empobrecida", porque antes ele herdara e chegara a possuir 
bens de fortuna. O meu glorioso Partido procura, no cumprimento de um 
dever, amparar-lhe a esposa e a prole desoladas e quase na indigência. 

Desse estalão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são os homens que a 
minha terra, na escolha do castilhismo fecundo e vitorioso, tem produzido e 
formado para o serviço da República! (Muito bem; muito bem. O orador é abraçado.) 
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APARTES DE FLORES DA CUNHA A UM 
DISCURSO DE ASSIS BRASIL PROFERIDO NA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Sessão de 4-6-1928 

O Sr. Assis Brasil (Movimento de atenção) - Sr. Presidente, congratulo
me com V. Ex.ª e a.Câmara por nos vermos, afinal, fora dos dias sombrios que 
esta Câmara atravessou durante o primeiro mês dos trabalhos da presente 
sessão anual. Diariamente nos ocupavam necrológios cuja série parecia não ter 
mais fim. Foram todos merecidos, é verdade, e neles tomamos parte, os meus 
amigos e eu, de coração e de consciência, honrando as memórias de tantos 
patrícios meritórios. Mas, sem deixar de deplorar, dolorosamente, esses 
sensíveis desfalques no ativo da intelectualidade nacional, repetidos em tão 
curto tempo, em número sem precedente, talvez, na história da legislatura 
brasileira, muitos de nós pensamos na conveniência que haveria em se adotar o 
costume, que poderia vir da iniciativa de V. Ex.ª, Sr. Presidente, como digna 
cabeça desta Casa, (apoiados) de se reservar um dia, alguns dias mesmo, ao culto 
dos nossos mortos, pelo menos dos mortos durante o interregno parlamentar. 
Desempenhar-nos-íamos assim de tão piedoso dever, ganhando mais tempo 
para trabalhar naquilo para que fomos mais diretamente comissionados pelo 
povo. 

Ao deixarmos os dias fúnebres a que me referi, deparamos um 
verdadeiro contraste. Abandonamos a mansão da morte e do luto para tocar em 
alguma coisa viva, de toda a vida que se pode supor em uma síntese do que há 
de mais vital e profundo no interesse nacional. É um contato do Poder 
Executivo, que deve praticar as leis com o Legislativo, que deve fazê-las. 

Esse contato se estabelece pela mensagem que tivemos a honra de 
receber do primeiro magistrado da Nação. 

Não é uma prática inútil essa dos debates que em todos os parlamentos 
se travam a pretexto de responder a documentos dessa natureza. É uma 
oportunidade para o confronto dos princípios e esclarecimento da gestão dos 
negócios. 

A cavalaria antiga, ou, se querem, o cavalheirismo antigo, entre gente 
do mundo, do mesmo modo que entre ingênuqs camponeses, estabeleceu que 
- não há cartas sem resposta. A mensagem é uma carta, uma epístola, uma missiva. A 
cortesia manda recebê-la, lê-la, meditá-la e dizer sobre ela o que pensa cada um 
de nós, ou a coletividade que representa. 

132 



A minoria democrática não se furta a esse dever, como a nenhum outro. 
Fui indignamente indicado pelos meus amigos (não-apoiados) ... 

O Sr. Adolpho Bergamini - Com todo o merecimento e todo o valor. 

O Sr. Assis Brasil - ... não para dar de um jato a resposta devida, não para 
esmiuçar tão vasto documento em análise exaustiva, incompativel com este 
início de debate e com o tempo rigorosamente concedido da escassa hora do 
expediente, mas para fazer as primeiras honras do recebimento, para uma 
apreciação de conjunto, e, principalmente para revelar ao País o critério da 
oposição democrática, todo ele dirigido no sentido de se liquidarem aqui 
muitas das dúvidas que trazem suspensa a curiosidade nacional sobre os 
negócios públicos, de que somos responsáveis nós, legisladores, ou deveríamos 
ser, se não fossem as torturas que têm deformado a constituição republicana. 

A mensagem é um documento interessantissimo. Não podia deixar de 
o ser. Contém muitas coisas nas suas duzentas páginas in folio. Entretanto, a 
primeira observação descobre logo que essas muitas coisas distintas se 
resolvem em uma única verdadeira: o seu autor está inteiramente absorvido 
pela idéia capital do que chama a estabilização. A obsessão de uma idéia é mais 
que um perigo, é um mal. No caso vejo uma desculpa ou uma explicação para 
muitos erros do sr. Presidente da República, entre eles esse a que aludia em uma 
das últimas sessões o meu prezado amigo e correligionário, Deputado por São 
Paulo, o Sr. Francisco Morato. 

Esse erro foi o de nos terem posto à margem dos trabalhos verdadeira
mente eficientes desta Casa, excluindo sistematicamente a minoria das comis
sões parlamentares. A minoria democrática nunca solicitou, nunca solicitaria, 
que lhe fossem dados postos de confiança. Lugares nas comissões, porém, não 
são isso. A conveniência seria mais da maioria do que dela. A sua presença nas 
comissões tornaria mais interessante, pelo debate cordial, a gestação das leis e 
resoluções. Contava, pois, não tanto com a complacência e civilidade dos 
dignos colegas da maioria, com os quais nos honramos de cultivar a mais viva 
cordialidade, mas com a obediência da mesma maioria às praxes de todos os 
parlamentos, que às várias comissões se incorporassem representantes da 
opinião em discordância. 

Os parlamentos, como todas as assembléias numerosas, trabalham 
menos diretamente que pelas suas comissões. É nos recessos das suas salas e não 
no tumultuoso plenário que se pode discutir e resolver normalmente. O 
plenário vem apenas homologar a obra das comissões, guardando, natural
mente seu direito de dizer a última palavra pelo voto. 

Chama a atenção dos leigos da gente boa e simples que está la fora 
alheia ao modo de operar das aglomerações humanas, tanto das élites políticas 
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que formam os parlamentos, como de outras corporações ou tribunais, a 
espécie de desleixo, de pouco caso, de desordem, de anarquia que parece 
dominar tudo, desde as discussões até as votações. É o que nos acontece a nós 
humanos quando contemplamos a incompreensível maravilha que é uma 
colmeia, onde o menos que nos parece é que todas as abelhas estão loucas. Essa 
é também a aparência dos parlamentos, e a perplexidade da opinião ignara se 
satisfaria se os visse por dentro, elaborando nos seus comitês ou comissões a obra 
copiosa que nunca deixa de ser produzida. 

É como pensam os pensadores do constitucionalismo, à frente dos 
quais eu colocaria esse profundo e sutil Bagehot, o mesmo que diz ser um 
mistério, como o da Santíssima Trindade, o modo de operar da Constituição 
inglesa, esse grande código não escrito em um bloco, segundo cujo espírito o 
Parlamento governa e o Governo legisla, sem que dessa intromissão recíproca 
resulte desordem alguma no manejo da formidável variedade de interesse da 
maravilhosa democracia britânica. Talvez nenhum parlamento do mundo 
exiba a aparência de desordem que oferece a Câmara dos Comuns. Mas ela 
trabalha pelos seus comitês. 

São as comissões que aprofundam os assuntos, que discutem e 
transigem, que entram em contato com a administração, que a podem mesmo 
chamar a contas ou a dar informações. E a Câmara, que as elege, confia tanto 
nelas que, em regra, vem apenas homologar no plenário o que elas decidiram lá 
dentro. Em todo caso essa homologação é uma garantia contra a extorsão da 
soberania que as comissões pretendessem exercer sobre os diretos represen
tantes do povo. 

Em um país que aspire a ser bem governado, que não se resigne a ter na 
sua legislatura uma superfetação, uma inutilidade absorvida pelo despotismo 
executivo, convém que nessas camadas profundas em que se elaboram as mais 
substanciais deliberações sobre o interesse público, não somente todas as 
aptidões sejam aproveitadas, mas ainda todas as opiniões com certa superfície 
na vida nacional sejam ouvidas. A obra final só teria a lucrar com essa 
colaboração, ou mesmo com as objeções que a levariam a maior aperfeiçoa
mento. Todos os parlamentos pensam e procedem assim, a não ser que em 
alguma parte a oposição fosse composta de leprosos. Espero que esse não seja o 
nosso caso. (Riso.) 

Os amáveis colegas da maioria serão os primeiros a reconhecer que a 
presença de um representante da oposição ocasionaria mais cuidadosa discus
são, sem excluir a cordialidade que felizmente cultivamos cá fora. A própria 
cordialidade nacional ganharia com isso. Da elaboração dos projetos a portas 
fechadas à huis elos, como dizem os franceses, não raro surgem no plenário 
insólitas surpresas, provocando debates ásperos e irritantes, que não podem 
deixar de se refletir na sensibilidade da opinião. Todos recordamos mais de um 
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caso desta ordem sucedido ainda o ano passado e que não quero citar para não 
rememorar coisas tristes. 

Não nos queixamos da exclusão. Ela em nada nos prejudica. Antes nos 
deixa em maior liberdade. Mas lamentamos o erro dos que têm a responsabi
lidade dos negócios públicos e permitimo-nos aconselhar aos nossos amigos da 
maioria - temos esse direito como partícula da soberania, que somos -, per
mitimo-nos aconselhar-lhes uma detida meditação sobre esse particular, 
meditação que, confiamos, os há de levar a emendar a mão quanto à insistência 
em um grave erro contra as boas práticas representativas. 

Essa nossa estreiteza de vistas não é só quanto às comissões parlamen
tares. Acabo de vir do Rio da Prata, onde me encontrei, nas grandes capitais de 
uma e outra margem, com antigos amigos que ali fiz na época da minha 
atividade diplomática. Mais de um, recordando os meus estudos sobre 
comércio internacional, me disse: "Que é isto?! Chegamos a temer que V. 
tivesse morrido! Houve um Congresso Interparlamentar de Comércio no 
Brasil; V. é Deputado e é membro de um partido organizado; é antigo 
diplomata, e não apareceu o seu nome na numerosa delegação do seu país!" 

Não tinha o que responder. Não me apraz deixar lá fora em situação 
indesculpável os meus próprios irmãos, os IJleus concidadãos. Alegar o meu 
caráter de oposicionista? Mas se a esse Congresso vieram representantes das 
oposições de todos os países, não sei se também algum libertário comunista ou 
coisa semelhante ... 

O Sr. Baptista Lusardo - Vieram. 

O Sr. Assis Brasil - . . . mas de representantes de partidos radicais, 
extremistas, socialistas, em antagonismo declarado contra os seus governos -
sei de alguns. 

O Brasil deve dispor-se a deixar de ser exceção, nesses hábitos de 
cortesia e tolerância; o Brasil, onde quase não há divisões de idéias, deve seguir 
os aperfeiçoamentos da democracia universal, sem o que a República será 
sempre uma mentira. 1 · 

Mas, antes de entra~ neste longo incidente, começava eu a observar que 
a mensagem presidencial .era excelente pretexto para nós, desprovidos de 
outros recursos de atividade parlamentar, discretearmos à vontade, não tanto 
convosco, Srs. Deputados/ que trocam idéias conosco continuamente, nas 
horas em que diariamente nos encontramos reunidos nesta Casa; - mas com 
essa assembléia muito mais lata, mais autêntica, que é formada por todo o povo 
brasileiro, ao longo e através da imensidão da nossa Pátria. 

Isto aqui é feito, é filtrado através de artifícios eleitorais que não raro, 
entre nós, deixam de dar a expressão da vontade nacional. Mas esta tribuna tem 
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o prestígio de levar as nossas vozes, ainda as dos que não dispõem de pulmões 
fortes como os que me têm poupado a velhice, aos ouvidos atentos do povo de 
boa fé, não direi ingênuo, que ainda presta interessada atenção aos seus 
representantes. É a ele que eu me dirijo especialmente, convidando-o a 
percorrer comigo, neste início de debate, alguns trechos da mensagem e 
procurando fixar o seu valor. 

Ela contém uma porção de coisas, já o disse; mas só em aparência, 
porque na realidade o seu ilustre autor só tem uma preocupação, a da sua 
reforma monetária. 

Sou a pessoa menos suspeita para louvar, em princípio, o empenho do 
Sr. Presidente. Antes de haver S. Ex.ª externado as suas ponderosas opiniões 
sobre a conveniência de se fixar o valor da moeda corrente já tinha eu dado as 
minhas por escrito, em documentos oficiais e em letra de forma. São 
documentos que estão atrás de mim e que falam mais alto do que qualquer 
alegação. 

Não tenho, não tem a oposição democrática antipatia alguma pela 
idéia em si. Uma das tábuas da nossa lei, do nosso decálogo, isto é, do programa 
do Partido Democrático Nacional, a 6.ª, se me não engano, estatui claramente 
que o Partido trabalhará pelo ideal do papel de valor estável da circulação 
metálica, para o que julga indispensável conseguir-se previamente a regulari
dade dos orçamentos e o equilíbrio, ou melhor, o saldo favorável das balanças 
do comércio e da de pagamento. 

Não creio que o Chefe do Estado contrarie de frente o conceito que 
acabo de emitir; mas de fato não se está guiando por ele, e ai é onde aparece a 
nossa primeira divergência. 

Antes, porém, de esmiuçar essa feição da matéria, permita-me, Sr. 
Presidente, observar que me parece deplorável circunstância essa de se achar o 
Sr. Presidente da República possuído de uma idéia única - diria idéia fixa, se esta 
expressão não pudesse levar-nos a pensamentos desagradáveis. Essa idéia 
única, ou fixa, é a de que a estabilização da moeda é só o que há a fazer no Brasil. 

No seu estilo paternal, que revela ao mesmo tempo a candidez das suas 
convicções, o eminente autor da mensagem, depois de oferecer aos represen
tantes da Nação os seus "saudares, mui sinceros e afetuosos", dá-se pressa de 
declarar, logo nas primeiras linhas, que" a primordial e imperiosa obrigação de 
um governo é dotar o seu povo (ou o seu pais) de moeda estável, de moeda 
conversível em ouro". (Eu poderia ler esse trecho da mensagem; peço desculpas 
se fui infiel em alguma expressão; mas creio ter sido exato na substância.) O 
principal fim de um governo é, pois, dotar o seu povo de moeda estável e 
conversível em ouro! 

Ora, Srs. Deputados, nada há mais fácil de verificar na nossa história do 
que esta verdade - que nenhum dos governos do Brasil até hoje fez isso. 
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Nenhum dotou o seu povo de moeda estável e conversível em ouro, como 
nenhum país do mundo, que tenha usado esse fruto da civilização que é a 
moeda fiduciária, teve sempre governos que o dotassem de moeda naquelas 
condições. É lógico, pois, concluir-se com a mensagem que nenhum deles 
soube cumprir o seu dever. É uma censura que abrange o Brasil e o mundo 
inteiro. 

A mínima reflexão, entretanto, nos levará a levantar de todas essas 
entidades o anátema presidencial: evidentemente, em todos os tempos pas
sados e no presente, como acontecerá no futuro, tem havido nações oprimidas, 
martirizadas pelo despotismo e pela tirania, países empobrecidos, miseráveis, 
mergulhados na lama de todos os rebaixamentos, cujos Governos poderão 
alegar que vivem com moeda estável, até mesmo com o mais incontestável 
padrão de ouro sonante, e não simplesmente com o padrão, mas com o próprio 
metal. 

A idéia fixa, o exclusivismo do Chefe do Estado levou-o a uma 
transgressão da linha da boa observação, da verdade histórica e da justiça. 

Moeda estável é uma coisa boa, é ótima; não é, entretanto, a melhor e 
nem a única das conveniências das nações. Diz-se muito mal do dinheiro, e ele é 
certamente a muitos respeitos desprezível; mas, sob outros aspectos, ele é o 
sangue, é a vida, e os que têm a responsabilidade da coisa pública não podem 
encará-lo de outra maneira. E a moeda, que é o símbolo do dinheiro e que é 
destinada a medir os valores, não deve ser elástica; deve ser estável. Se for 
elástica, trará grandes perturbações às transações correntes e grande precarie
dade às liquidações futuras. Será um grande mal, uma enfermidade que é 
preciso curar. A estabilização seria um caso de regeneração do aparelho 
circulatório financeiro, análogo ao de que necessita, às vezes, o aparelho cir
culatório biológico. 

Tudo isso está, felizmente, muito longe do que a candidez presidencial 
quer que seja a sua, aliás louvável, empresa. A sua convicção neste ponto, quase 
diria a sua obsessão, vai até formular o seu juízo com uma espanholada, quando 
diz: "A estabilização tem que ser feita, de qualquer forma". Tem que ser feita, 
tradução literal de hay que hacerse, ficaria melhor em português expresso por'' tem 
de ser" ou "há de ser". E quanto à "de qualquer forma", seria uma expressão 
demasiado dura, se não se explicasse pelo estado de espírito de quem a proferiu. 

É com este "por qualquer forma" que a opinião aqui indignamente 
representada por mim (não-apoiados gerais), não pode conformar-se. E quisera 
que na resposta à missiva presidencial, que estou começando a lavrar neste 
discurso e que há de ser continuada pelos meus nobres companheiros de 
bancada, o Sr. Presidente não visse mais do que o nosso desejo sincero de 
colaboração, desde que, como já declarei, repetindo manifestações anteriores, 
ninguém mais do que nós deseja a conquistado objetivo alvejado porS. Ex.ª-a 
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estabilização do valor do papel e a circulação metálica, só não concordando em 
que isso se faça por qualquer forma. 

Esse "por qualquer forma" faz-me lembrar uma anedota que ouvi de 
um almirante arg_entino, então ministro da Marinha, para me fazer sentir o 
atraso da respectiva administração, alguns anos antes, quando ele almirante era 
comandante de um navio de guerra à vela e era ministro da marinha um coronel 
da guarda nacional: o Ministro deu-lhê ordem de partir imediatamente rio 
acima, com o seu barco; o comandante alegou que o vento era contrário; o 
Ministro, em tom enérgico, intimou-lhe: "Parta com qualquer vento". (Riso.) 

Como o Rio da Prata não se podia subir com qualquer vento, a 
regeneração imediata da moeda brasileira, que a tome medida certa do valor, 
não se obterá por qualquer forma. 

Em que dissentimos do critério presidencial? Todos o sabem, ou 
tinham obrigação de saber, porque as nossas opiniões têm sido mais de uma 
vez expressas com maior publicidade. 

Inicialmente, não aprovamos ontem, nem aprovamos hoje, o tranco 
para baixo dado ao câmbio, com a perda de dois pontos, que se traduziu na de 
centenas de milhares de contos, no valor da moeda corrente, e, pois, na 
economia nacional. 

Por outro lado, estabelecemos que só artificialmente, isto é, precaria
mente, perigosamente para a vida da Nação, pode o Governo intervir para 
estabilizar o câmbio, ou o valor ouro do papel fiduciário, enquanto não houver 
definitiva normalidade nos orçamentos e saldo favorável na balança de valores, 
ou de pagamentos internacionais. 

Enquanto tiver de sair mais ouro do Brasil, para pagamentos de 
mercadorias, de juros da dívida, de remessas de economias particulares e de mil 
outras fugas de valores a título gratuito, como denomino todo o dinheiro que se 
exporta sem ser a troco de alguma mercadoria útil ou de alguma comodidade 
bem entendida, enquanto isso acontecer, não haverá depósito metálico nas 
arcas da Nação que não se esgote, mais ou menos rapidamente. É tão simples, 
tão evidente, que dispensa demonstração. Basta pensar que qualquer acervo de 
que se retirar mais do que se lhe restitua, tem necessariamente de extinguir-se. 

Que a nossa situação é essa e que nada autoriza uma previsão fundada 
de mudança imediata - di-lo a própria mensagem presidencial. 

O Sr. Presidente da República, com a habilidade e sagacidade que lhe 
reconheço, conseguiu depositar na sua Caixa umas quantas barras de ouro, 
umas quantas toneladas de metal amoedado, que avalia em metade do valor 
atual do nosso papel envilecido, e S. Ex.ª, no seu obcecado otimismo, aponta 
para esses depósitos, declarando que eles, "de fato", já garantem a conversibi
lidade do papel. 

Mas eu repito o que já disse o ano passado desta mesma tribuna; esse 
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ouro pode ter o valor que tiver, as toneladas que pesar, o valor que se lhe quiser 
supor: se ele for mais solicitado lá fora do que se poder guardar e aumentar cá 
dentro - estará condenado a desaparecer. É questão de tempo. A estabilização 
seria apenas provisória, uma espécie de filtro que daria aparência de vida e vigor 
às nossas finanças, para as deixar cair logo em maior prostração. Ora, nós não 
desejamos para o Sr. Presidente da República uma glória passageira, nem 
aplausos hoje que sejam trocados por maldição amanhã. 

Para a estabilização definitiva - isto é, hoje clássica e confirmada por 
muitas experiências-, a primeira condição é uma tendência bem verificada do 
valor ouro do papel, ou do câmbio, como aqui chamamos, para subir. É fácil 
impedir a subida, como é fácil fazer o mal. É tão fácil quanto é difícil impedir a 
descida. Ora, se contra esta há a garantia da sólida prosperidade geral, bastará 
deter aquela para deixar o câmbio, ou o valor do papel imóvel, como convém as 
transações nacionais e internacionais. 

Mas quando é que a tendência a baixar cede à tendência a subir? É 
quando a produção se torna normal e permanentemente superior ao consumo; 
é quando as mercadorias exportadas valem mais do que as importadas e outros 
fatores de dispêndio não obrigam a mandar mais dinheiro para fora do que o 
que entra no país; é quando reina a paz, a justiça, em resumo, a confiança, que 
não provoca a saída a título gratuito de valores que não se julgam seguros no 
país; é, finalmente, quando administrações honestas e esclarecidas podem 
ostentar aos olhos do público, sem subterfúgios nem artimanhas, as duas 
pontas do orçamento perfeitamente unidas, com razoável vantagem da da 
receita sobre a da despesa. 

O Sr. Abner Mourão - Neste momento o papel moeda inconversível está 
com pequeno ágio sobre o papel-ouro, o que mostra bem a tendência para subir 
que V. Ex.ª preconiza. 

O Sr. Assis Brasil - É possível, mesmo porque estamos em período de 
flutuação, que é o grande mal. O próprio Sr. Presidente da República alude a 
uns estremeções que sofreu o câmbio, depois da sua .lei de estabilização, 
imagem que faz pensar logo em um estado patológico, assim como o do 
enfermo de sezões. A flutuação é a própria instabilidade. É o movimento 
inesperado num ou noutro sentido ocasionado até muitas vezes por súbitas 
nevroses, por fenômenos de confiança pessoal. E não digo, como pareceria 
mais próprio, de confiança na situação, porque, no nosso regime deturpado, a: 
situação se encarna em uma pessoa. 

No nosso caso, por exemplo, em que reconheço sinceramente que o 
Chefe de Estado tem o desejo que conserve grande superfície de crédito e 
respeito lá fora, isso explicaria até certo ponto que o ouro armazenado na Caixa 
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de Estabilização fosse deixado em paz, enquanto outros motivos não viessem 
alarmar os nossos credores a vários títulos, empréstimos, indústrias, forneci
mentos etc. Mas compreende-se a precariedade de tal situação. O esgotamento 
pode principiar e consumar-se fatalmente, como em todas as situações 
artificiais. 

Depois, que ouro é esse? É, na sua quase totalidade, ouro de 
empréstimo, na sua totalidade mesmo, porque as próprias barras extraídas das 
nossas minas são apenas uma partícula ínfima dos empréstimos anteriores. 
Riqueza de empréstimo é verniz. É apenas superfície, cobrindo muitas vezes 
realidades deterioradas. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Representam ônus. 

O Sr. Assis Brasil - Representam ônus desde que entram e antes de 
entrar, especialmente os nossos últimos empréstimos, que o Sr. Presidente da 
República nos informa terem pago um desconto sui generis, desconhecido nestas 
transações, o desconto do carreto, que, apesar da modéstia da denominação, 
andou por muitos milhares de contos de réis, correspondendo a cada dólar, a 
cada libra esterlina, um número apreciável dos nossos minúsculos réis. 

Desses ônus, o que há e mais certo, o que é inevitável, é que vêm agravar 
a situação financeira do País, e repercutir desastrosamente na economia. 

O Sr. Presidente da República, sem citar nomes, dá umas quantas das 
suas afirmações, para mim objecionáveis, como lições de economistas - creio 
mesmo ter lido na sua mensagem - de todos os economistas. 

Convenho em que algumas delas poderá mais ou menos apadrinhar-se 
com o pensamento de alguns mestres, desde que as opiniões variam tanto e 
quase não há uma que não encontre defensores. Mas, de todas as questões que 
mais intimamente interessam às finanças do Brasil, creio não errar afirmando 
que aquela sobre que há maior acordo dos economistas é a do efeito do 
envilecimento do meio circulante sobre o preço das mercadorias a serem 
adquiridas nos países em que esse envilecimento se dá. O fenômeno constante é 
o da depressão dos preços em moeda corrente. Os que vêm aqui comprar 
qualquer coisa, seja mercadoria nova no giro comercial, seja o clássico rei-café, 
se o câmbio está em baixa, já sabem que podem pagar menos ouro pelo mesmo 
objeto, com relação ao que custaria com câmbio alto. A gente esclarecida se 
confunde com a ignorante, em satisfazer-se com qualquer aumento em moeda 
corrente, ainda que não compense a depreciação dessa moeda. Quem contava 
receber 10 pelo seu café e depara uma oferta de 12, rende-se logo, sem exame, 
fechando os olhos à evidência de que 12 é menos que 1 O, se a diferença de 
câmbio, ou do valor do papel, for bastante considerável para isso. E o que 
relutasse, seria logo vencido pelo maior número. 
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Esse fenômeno deu-se com a generalidade, digamos- com a média dos 
preços da nossa exportação do ano passado. 

A estatística, reproduzida na mensagem presidencial, mostra que o 
trabalho nacional produziu em 1927 acima de 150 mil toneladas mais de 
mercadorias exportadas do que em 1926; mas obteve, em 1926, cerca de seis 
milhões de libras esterlinas mais do que em 192 7, apesar de tão grande 
diferença de tonelagem e conseqüente esforço do trabalho. Mas, com a 
degradação do papel, que o Sr. Presidente da República, ao anunciar o seu plano 
financeiro, fez cair de 7 para 5 pences por mil réis (grosso modo) a soma em ouro 
recebida em 1927, apesar de inferior à de 1926 em seis milhões de libras, ou 
cerca de 150 mil contos, ao câmbio de 7, rendeu, ao câmbio vil de 192 7, mais em 
papel 453 mil contos do que em 1926. 

O otimismo, que já me permiti chamar obcecado, do Sr. Presidente da 
República, vê, nesse doloroso quadro, motivos de satisfação e de conforto 
quanto à confiança nos resultados definitivos da sua obra. E, como nunca falta 
quem admire ainda as coisas mais extravagantes, especialmente quando 
afirmadas pelo prestígio do poder, tenho visto muita gente embasbacada com 
esse paradoxo presidencial, do qual poderia concluir-se que o ideal seria dar de 
graça a nossa produção, que seria o mesmo que vendê-la por muitos milhões de 
papel com o câmbio a zero. É um lapso intelectual que facilmente será 
percebido pelos intelectos menos ilustrados, pelos mais inocentes dos cidadãos 
interessados na boa gestão dos negócios públicos. 

O que a sabedoria simplista do bom senso popular vai ver neste fato é 
esta conclusão irredutível: o envilecimento da moeda corrente deu um ponta
pé para baixo na nossa riqueza exportável; trabalhamos mais, transportamos 
mais, vendemos mais, e recebemos 6 milhões de libras menos. 

Alega-se que recebemos mais papel! Mas, Deus do Céu! Já esquecemos 
as lições ainda ontem tão acatadas do nosso Murtinho, que ensinou em uma só 
frase lapidar toda uma ciência de economia e finanças, quando afirmou que o 
que aumenta com a elevação nominal dos preços provocada pela queda do 
papel, não é o valor, não é o dinheiro, mas simplesmente o veículo! O referir o 
preço aparente ao preço real é como alguém pretender lucrar mais com receber 
uma carroçada de palha do que outro que obteria em um simples carrinho de 
mão uma barra de ouro. 

Repito, o bom senso popular, esse sábio que não erra, ou que sabe 
corrigir-se quando erra, concluirá por ver nas afirmações do Sr. Presidente da 
Repúblic'ã. bem que reconhecendo as suas melhores intenções, um deplorável 
equívoco, suscetível de desastrosas conseqüências. 

O mesmo quanto ao saldo declarado no orçamento passado e o 
prometido para o corrente. Atribui-se àquele o saldo relativamente substancial 
de 25 mil contos. É de produzir perplexidade geral, o ouvido brasileiro estava 
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desabituado de ouvir essa doce palavra saldo, ou superavit, estava, mesmo, 
virgem a esse respeito, e os mais indiferentes esticavam as orelhas para apanhar 
e gozar a sua agradável sensação. 

Muitos têm ainda medo de que esse saldo anunciado não seja mais do 
que um saldo no papel. Conheci um estadista, um especialista em finanças, que 
era ao mesmo tempo grande matemático, político e chefe de partido, admirado 
pela sua sagacidade. Nem tenho necessidade de lhe ocultar o nome, porque há 
muito o rio da sua vida se confundiu no grande mar da eternidade: chamava-se 
Mariano de Carvalho e era Ministro da Fazenda de Portugal. Em uma ocasião 
em que me dava de jantar na sua casa, cumprimentei-o pelo belo projeto de 
orçamento equilibrado que acabava de apresentar às Câmaras. Não é a mim 
que deve cumprimentar, disse-me o espirituoso estadista, mas a um homem 
que tenho lá no Ministério, capaz de fazer todos os orçamentos imagináveis e 
que, antes de fabricar este, me perguntou: "Como é que o quer?; equilibrado, 
com deficit ou com saldo?" (Riso.) 

O papel aceita tudo e, por um estranho paradoxo, em se tratando de 
números, e especialmente de contas, que deviam ser as coisas mais positivas, há 
uma elasticidade incrível, mesmo sem sair das regras àa honestidade. 

É o próprio Sr. Presidente da República, na sua mensagem que já nos 
coloca no plano inclinado da dúvida e da desconfiança. Poderia ler o trecho que 
autoriza estas palavras, contentar-me-ei, porém, com uma referência, pois vim 
disposto a não recorrer a papéis - se sem eles já estou a tomar tanto tempo à 
Casa - imagine-se o que seria se ainda pusesse em jogo os óculos e as leituras! 
(Risos.) 

Lá diz em certa altura a mensagem que o saldo de 192 7 foi de 
quinhentos mil e não sei quantos contos. Em seguida aparece um mas ... o que os 
castelhanos dizem um pero ... Mas ... foi preciso atender a não sei que verbas de 
pagamento, e os 500 mil contos ficaram reduzidos a 200 mil... Outra verba 
importuna se atravessou no caminho do saldo e o fez minguar definitivamente 
até os 25 mil, que, para não correrem o risco da nova evaporação, já foram 
reduzidos a cinzas, segundo notícias da imprensa, de ordem oficial, creio eu. 

Ora, tudo isso, Senhores, sem fazer ofensa a ninguém, deve ser julgado 
segundo os antecedentes, que nos ensinam que o papel aceita tudo e que nos 
preparam para recebermos amanhã, sem surpresa, a notificação de que do 
orçamento de 1927 passaram para o de 1928 verbas do passivo muitas vezes 
mais fortes do que a soma incinerada como supérflua no acúmulo do nosso 
papel moeda. Se não fosse pela escassez de tempo, eu poderia já estabelecer e 
discutir mais de uma bem-fundada conjetura a esse respeito. Mas é preciso 
passar alguma coisa por alto, por amor do tempo. 

Concluamos: se não temos saldo orçamentário, senão um caso mais 
favorável, o desses 25 mil contos em um ano excepcional de cortes e reduções, e 
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ainda suscetível de ser abafado, na realidade, por elementos não computados 
nos cálculos feitos; se na balança do comércio exterior temos um saldo de 
mercadorias contra mercadorias apenas de nove milhões de libras, inferior em 
seis milhões ao do ano anterior, e quando já os temos tido de mais de 20 milhões 
esterlinos; se na balança de pagamentos contamos apenas em nosso favor com 
esse pequeno excesso de mercadorias, contra as colunas formidáveis do serviço 
da dívida e de mil outras despesas inevitáveis do Estado e dos particulares; se 
essa é a situação, não vejo como os patriotas conscientes, entre os quais nós da 
minoria queremos ser contados, por mais que simpatizem com a idéia capital 
do Sr. Presidente da República, desejando vê-la triunfante, poderão deixar de 
estremecer ante as perspectivas do futuro. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o exclusivismo da preocupação do Chefe 
do Estado pela sua reforma monetária privou-nos das observações de S. Ex.ª, 
das suas sugestões, dos seus conselhos a respeito de umas tantas coisas 
pertencentes a outros distritos da atividade nacional, que eu e muitos outros 
julgamos mais atuais, mais urgentes, se não mais importantes que essa tentativa 
de fixação do valor da moeda. Esta é fatal, é questão de tempo, em um Pais de 
poderosas possibilidades como é o Brasil, posto à prova em tantas vicissitudes 
e sempre marchando para a frente, a ponto de se ter tornado proverbial a crença 
de que nenhum governo, por mais desajuizado, ou alucinado por idéias fixas, é 
capaz de o perder. Essa é a indução que autoriza a observação de uma longa 
série de fatos passados. Com o presente governo ou com outros, cedo ou tarde, 
tudo se há de normalizar, inclusive a moeda, que terminará por ser medida 
legítima do valor, isto é, estável, fixa. 

Essa confiança, é preciso incuti-la não só na massa da população, mas 
principalmente nos que ocupam os píncaros da influência social, entre esses os 
depositários da autoridade, para que afastem de si qualquer prurido de 
arrogância, para que se façam humildes, como os verdadeiros pensadores, que 
nunca se supõem donos de idéias insuscetíveis de correção, e, pelo contrário, 
estão sempre abertos para receber e interpretar as inspirações da única 
sabedoria irreplicável nas nações livres, a da soberania nacional. 

Tendo revelado tanto carinho pela sua questão predileta, o Sr. 
Presidente da República deixou-se virtualmente in albis sobre outras reformas 
necessárias, às quais aludiu muito superfunctoriamente, e nada disse sobre 
outras igualmente graves preocupações nacionais. 

O SR. FLORES DA CUNHA- V. Ex.ª permite um aparte, com todo o 
respeito que devo a V. Ex.ª e com a invencível simpatia que de todo tempo a 
pessoa de V. Ex.ª despertou em mim? 

O Sr. Assis Brasil - Com muito prazer e muito agradecido. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Eu pediria a V. Ex.ª que, antes de tratar 
de outro assunto da mensagem, dissesse, hoje ou em outra qualquer oportuni
dade, qual o meio diferente do que é adotado pelo Sr. Presidente da República, 
de se atingir a estabilização. 

O Sr. Assis Brasil - O meu nobre amigo e patrício, Deputado pelo Rio 
Grande do Sul que me acaba de fazer esta interpelação, mostra-se com ela tão 
amável como sagaz. Quererá obrigar-me a recomeçar a minha dissertação nesta 
altura avançada do tempo que me resta para falar. Só poderei corresponder com 
duas palavras à sua gentil curiosidade. 

A primeira condição para se poder estabilizar a moeda é um aumento 
conveniente da produção. Do Governo depende, em grande parte, o estímulo 
das fontes de produção ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - A minha divergência é quanto a 
afirmação que V. Ex.ª fez, de que o Sr. Presidente da República tem, como idéia 
única, "que se há de estabilizar por qualquer modo" .... 

O Sr. Moraes Barros - Isso está dito na mensagem. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... e o nobre Deputado não dizer o meio 
de que nos devemos servir para a estabilização. 

O Sr. Assis Brasil - Perdão! Já o tinha dito e estou a repetir, para ser 
agradável a V. Ex.ª. Desde logo, não há de ser "por qualquer modo", porque se 
trata de coisa que requer mais jeito do que força. Depois, levada a produção 
nacional a uma altura conveniente, isto é, desenvolvida a riqueza, tratar de unir 
as duas pontas do orçamento e de fazer com que os pagamentos internacionais 
se façam com os recursos fornecidos pela troca internacional, o que se chama 
equilíbrio da balança de pagamentos. 

Esse é o nosso pensamento, é um dos artigos de fé do nosso programa 
partidário. Ele presta-se a infinitos comemários e a muitas ilações, a mais 
importante das quais é a afirmação da necessidade de manter o País em estado 
de paz definitiva, o que não se consegue senão pela integral observância da 
Constituição, interpretada à luz da índole democrática do povo brasileiro. 

O Sr. Abner Mourão- Mas esta confiança existe. V. Ex.ª há de reconhecer. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Existe onde? 

O Sr. Abner Mourão - No Brasil. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Vamos ouvir o orador. 
O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr. Assis Brasil. 

O Sr. Assis Brasil- Não quero chamá-los ladrões, mas peço aos nobres 
colegas que me não roubem os poucos minutos que me restam. (Riso.) 

O Sr. Presidente da República, depois de nos deleitar com um tratado 
exaustivo sobre a sua questão predileta, deixou-nos com a boca doce a respeito 
de outras coisas que já declarei muito importantes, a algumas das quais alude 
em frases e conceitos tão anódinos, gue é como se nada dissesse. Sobre outras -
silêncio absoluto! 

Assim, quanto ao ensino, que tenho pela verdadeira pedra angular da 
prosperidade de uma nação, e que ninguém poderá seriamente dizer que 
chegou à perfeição no Brasil, S. Ex.ª faz na verdade algumas referências, sem 
que por elas se adiante coisa alguma, nem lendo nas entrelinhas. Na minha 
opinião, entretanto - e isto ainda responde em parte à interpelação do nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul-, o ensino, a educação, é, não só no Brasil mas 
em qualquer país, a primeira e a maior fonte de produção. As suas deficiências 
explicam, antes de mais nada, o jazerem dormentes, desde as camadas mais 
superficiais às mais profundas do solo, esplendorosas riquezas que bastariam 
para fazer feliz e próspero o mundo inteiro. (Muito bem.) 

A ignorância das massas, que já bastaria para explicar o atraso geral, é 
ainda agravada entre nós pela solução de continuidade que se dá no espírito 
nacional, fazendo-se viver ao lado dessa turbamulta ignorante uma élite 

desproporcionalmente educada, ainda que, infelizmente, mais em aptidões 
decorativas do que em capacidade eficiente. 

O Sr.] oão Santos- Pelo ensino, em São Paulo, ninguém fez mais do que o 
Presidente da República. 

O Sr. Moraes Barros - A prova são as duas reformas da instrução que lá 
estão ... 

O Sr. Adolpho Bergamini - E a que se fez no Distrito Federal, que é um 
descalabro. 

O Sr. Assis Brasil - Se não há engano na afirmação do nobre Deputado 
por São Paulo, pode contar com todo o meu aplauso, mas temo que, ante o 
acanhamento de todas as coisas de educação a que estamos habituados, 
qualquer esforço inócuo possa parecer uma grande coisa. 

A realidade é que o que se faz oficialmente pela educação é vergonhoso 
em comparação com o que faz o resto do mundo civilizado. 
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Evidentemente não tenho tempo para uma análise, que poderei fazer 
em outra oportunidade; mas não quero deixar a tribuna sem me desobrigar 
para comigo mesmo de uma espécie de voto de consciência: quando, há um 
ano, um mandato dos meus correligionários me obrigava a deixar o meu exílio 
para vir ficar nesta terra grandiosa e amada, longe da qual não compreendo a 
vida, fui recebido nos braços não só dos amigos e irmãos de crenças e ideais, 
como ainda de muitas entidades, singulares e coletivas que me davam a honra e 
o conforto de simpatizar com a minha atitude cívica. Dentre as coletividades, 
destacarei os estabelecimentos de estudos superiores, representados não só pela 
generosa e insuspeita juventude, como por alguns dos seus mais insígnes 
mestres. Entre outros estabelecimentos, visitei a Escola Politécnica, a de Direito, 
a de Medicina, o Museu Nacional etc. 

A respeito de todas poderia fazer esta observação genérica - que senti 
elevar-me o espírito ante a contemplação do espetáculo humano, representado 
por mestres e discípulos, e cair-me a alma aos pés em vista da miséria material, 
do abandono patente das mais essenciais condições acessórias de eficácia de tão 
interessantes viveiros da renovação da Pátria. 

A Politécnica ilude o passante com o seu casarão de frontispício grego 
autêntico; mas lá dentro, faz pena ver contrastar a diligência e dedicação dos 
professores e a instalação mais indigna que se pode imaginar para tão grande 
objeto. Para não aludir senão a uma condição material primordiabilíssima, 
referirei que m<tis de um lente, monstrando-me a sua sala de ensino, me fez 
notar a escassez c\e luz existente, mesmo conservando todo o dia a iluminação 
elétrica. Esses cavalheiros, cultores da exatidão em tudo, medem também as 
unidades da luz, e de muitas, se não de todas as salas, fui informado que não 
dispunham senão de uma fração da necessária. Imaginem-se os futuros 
engenheiros, os desbravadores das zonas ínvias, os construtores de todas as 
obras de progresso, a receberem na escuridão a ciência que hão de repartir um 
dia em benefícios positivos com os seus compatriotas que tanto deles esperam! 
O teto de uma das salas estava escorado, para não cair sobre o anfiteatro, 
minado pelo cupim e à espera da verba de reparação. Finalmente, um jovem, 
mas nem por isso menos grave, professor chamou a minha atenção para o fato 
de existir, no lado oposto da rua para que dá sua aula, um salão particular, onde 
não sei por que motivo constumava haver reuniões de moças bonitas 
naturalmente, inteiramente observáveis dos bancos e da cadeira e a respeito das 
quais não era possível exigir a completa indiferença dos estudantes e ... quem 
sabe se também do mestre. (Risos.) 

É um dos maus resultados de se plantar uma escola dessa natureza num 
dos bairros mais bulhentos da cidade. 

A Escola de Direito ocupa um prédio da mais mesquinha aparência, 
combinada com a grandiosidade do seu fim. Creio que lá dentro os alunos 

146 



encontram mais dificuldade em descobrir lugar onde se meterem do que em 
beberem as lições dos mestres. Quanta diferença dessa estreiteza para a 
amplitude que caracterizava a minha velha alma mater de São Paulo, hospedada 
no secular e maciço convento de São Francisco! 

Na Escola de Medicina o que mais me impressionou, pelo lado 
material, único de que me ocupo agora, foi a dispersão dos sítios a que devem 
concorrer os alunos, além do aspecto tacanho de algum dos edificios e das 
respectivas salas. Aqueles valentes rapazes devem gastar quase tanto em 
fósforo, para aprender, como nas solas dos sapatos para se transportarem de 
uns sítios para outros. 

Visitei o Museu Nacional, instalado em sítio privilegiado, na velha 
residência imperial, em plena Quinta da Boa Vista. Nada há a dizer por esse 
lado. Mas o distinto sábio que ali pontifica, o Sr. Roquette Pinto, não deixou de 
me fazer ver que lhe faltavam umas tantas coisas, que não seria pesado à Nação 
fornecer, e que a rotina administrativa dificultava. Neste caso do Museu 
Nacional, entretanto, não precisamos de outro testemunho, quando há o do Sr. 
Presidente da República, que na sua mensagem confessa, com a mesma 
candidez familiar de que usa em outras circunstâncias, que os recursos são 
"modestos", é a palavra da mensagem - e que os naturalistas que lá trabalham 
se sustentam com "enormes sacrifícios", palavras textuais. 

Desejava dizer muito da Biblioteca Nacional, que deve ser o repositório 
de todas as produções literárias da Nação, além de guardar para oferecer aos 
desejosos de saber todo o material que se possa recolher da atividade intelectual 
do mundo. Só tenho tempo, porém, para uma rápida referência. De uma visita 
que fiz a esse estabelecimento, colhi a impressão de que ele vive isolado da 
munificência oficial. Pessoal escasso e mal-pago foi o que me pareceu descobrir 
por todos os cantos. Por falta, na ocasião, de um empregado competente, tive 
grande dificuldade em obter um volume que desejava consultar. E não era um 
livrinho minúsculo, mas o grande dicionário da língua francesa, de Littré, nome 
que, apesar de toda a sua merecida celebridade, não me foi fácil fazer entender 
pelo amável empregado, nem mesmo soletrando-o. 

Perdoai, Senhores, o tom familiar que dou a estas palavras. Isto é uma 
espécie de roupa suja, que deve ser lavada em casa. 

A esse conjunto de estabelecimentos de ensino foi dado legalmente o 
nome de universidade! Não discuto se o merece quanto ao mérito do que se faz 
lá dentro; mas julgo uma irrisão o abandono em que permanecem todas as 
condições materiais. 

Entretanto, uma universidade é uma boa coisa, que faria bem ao Brasil 
e que devia ser repetida em todos os centros de certo acúmulo de população. A 
universidade é o ambiente mais propício à aquisição pelos moços, não só dos 
conhecimentos com que entrarão armados na vida, mas ainda da solidariedade 
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com os da sua geração, que hão de ser seus sócios nas atividades do futuro. O 
que temos é uma dispersão de patdieiros impróprios para os grandes fins que 
devem perseguir a educação universitária. Universidade é uma combinação de 
coisas materiais, intelectuais e morais, de que deve resultar o sutil ambiente de 
civilização que penetra à alma plástica da mocidade no período em que ela é 
mais receptiva. 

Entrar em uma universidade e sair dela depois de algum tempo, ainda 
que sem um diploma, já é uma educação, já é uma impressão útil transmitida ao 
que se impregnou da sua atmosfera prestigiosa. 

Por que não a temos? Não haveria empresa mais digna de S. Ex.ª. É 
lícito à oposição democrática, repelida das comissões parlamentares e interna
cionais, fazer chegar a sua voz às alturas onde se distribuem as graças e onde se 
concentra toda a soberania, observando e anulando os próprios foros desta 
Câmara, suplicarei a quem tudo pode que se resolva dotar o Brasil, não de uma 
universidade, mas de muitas universidades. Há Colônias que as possuem às três 
e às quatro. O Canadá tem 15 ou mais. A União Americana as mantém em 
maior número que a dos seus quase cinqüenta Estados. 

O Sr. Belisário de Sousa - Permita-me V. Ex.ª um aparte. Essas Colônias 
inglesas têm moeda estável e boas finanças. É por isso que o Sr. Presidente da 
República, antes de chegar às universidades, quer conseguir a estabilização. 

O Sr. Assis Brasil - Agora sou eu a informar a V. Ex.ª, com conhe
cimento de causa, que as Colônias inglesas mais interessantes têm vivido 
sob o regime da instabilidade da moeda, sem descurarem a instrução. A 
Austrália até bem pouco se debatia em longa crise financeira, e já estava mais em 
educação do que o Brasil. Se uma coisa faz a outra, é o ensino que faz a moeda, 
e não a moeda que faz e ensino. 

O meu tempo chega ao extremo, Sr. Presidente. Vou precipitar as 
minhas observações, resignando-me a abandonar algumas da maior importân
cia. 

A memagem é, sem dúvida, interessante, e dá pretexto aos mais 
variados comentários. Mas o que acho nela de mais curioso e atrativo não é o 
que ela diz; é o que ela cala. 

O Sr. Presidente da República, que antes de ser Presidente é um 
estudioso, um pensador, um scholar, na expressão inglesa, provavelmente se 
fascinou menos pelo velho brocardo segundo o qual a palavra é de prata e o silêncio 
de ouro do que pela forma sublimada que lhe deu o agudo e profundo espírito 
de Carlyle - a palavra é do tempo; o silêncio é da eternidade. Nos assuntos em que S. 
Ex.ª mais devia sentir que a atenção ansiosa da Nação pendia dos seus lábios, 
cerrou-os absolutamente, brindou-nos com o mais positivo silêncio. Não o faria 
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sem motivo, e eu quero fazer-lhe a justiça de que tal motivo responde antes a 
impulsos nobres do que a sentimentos secundários. 

Na resposta que dei apressadamente a um dos apartes com que fui 
honrado, apresentei como uma das condições de êxito da reforma monetária a 
tranqüilidade interna e a confiança em que ela não há de ser alterada. Ora, é 
sabido que ainda a pouco mais de um ano o Brasil estava convulsionado por 
uma revolução armada, com manifestações de vulto em mais de um ponto do 
território! É verdade que em certa altura da mensagem o Sr. Presidente, em 
linguagem que tem mais de mística, de bíblica, de romanesca do que de 
política, alude a uma visão da Paz a descer suavemente sobre a Nação. Falou o 
artista inspirado, o homem público permaneceu silencioso. 

Ora, o silêncio do Sr. Presidente não pode ser interpretado como 
negação por parte de S. Ex.ª de um fato visível a todos os olhos, isto é, que a 
Revolução ainda não foi liquidada e que a sua liquidação é tanto mais digna de 
consideração quanto é a idéia e o sentimento que mais arrebata nestes últimos 
tempos a alma nacional, representada por tudo quanto há de mais significativo 
sobre o solo brasileiro, desde as reclamações das forças efetivas do trabalho e da 
inteligência, em toda a sociedade, sem distinção de sexos, até às preces e 
exortações dos sacerdotes das várias confissões em que se dividem os crentes. 
Na consciência nacional, manifestada por todas essas vozes e sentimentos, 
aprofundou raízes a idéia irredutível de que a paz não está feita, de que há uma 
ameaça pairando nos ares e ao mesmo tempo, de que a paz se fará e a ameaça se 
desvanecerá se o Governo quiser dar por liquidada a Revolução, fazendo 
decretar a anistia. 

Dos dois elementos que se achavam em pugna, o que as circunstâncias 
materiais tornaram mais fraco, o dos revolucionários, quando sentiu que o 
prolongamento da guerra civil não valeria em vantagens para os seus ideais o 
que representaria em males públicos e privados, resolveu abandonar o campo 
da luta. A sua atitude confirmada mais de uma vez por palavras autorizadas 
equivale a um convite à outra parte para correr sobre o passado o véu do 
esquecimento, submetendo-se o que não venceu pelas armas à obediência 
legal, sem prejuízo de continuar na paz a reivindicação das opiniões pelas quais 
se bateu. 

Se essa linguagem não fosse entendida, ou fosse desprezada pela parte 
que se reputa triunfante, seria o mesmo que dizer que as hostilidades estavam 
apenas suspensas. 

Ess;;ii é claramente a situação que empolga ao maior interesse de todos 
os brasileiros. 

Naturalmente, ninguém poderia exigir precipitação da parte do 
Governo em resolver sumariamente um assunto de tanta ponderação, e por isso 
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a ansiedade nacional e as esperanças dos melhores corações continuam vivas e 
aberta-s, sentindo que a oportunidade ainda não passou para a suprema decisão. 

Entre outros motivos que poderiam explicar a relutância do Governo, 
havia o de se alegar que os revolucionários não exibiam uma autoridade 
fidedigna que falasse e garantisse por todos. Esse empecilho propriamente 
nunca existiu, porque eu nunca fiz mistério de que podia dar todas as provas e 
garantias de que o que eu tratasse seria como tratado pela unanimidade dos 
chefes e dos soldados, tanto dos emigrados em terras estranhas como dos que 
respiram o ar da Pátria, nas prisões ou fora delas. 

E hoje, das alturas solenes da tribuna parlamentar, repito, para que 
ouçam todos os interessados, para que o saiba principalmente o povo 
brasileiro, mais interessado do que ninguém na solução do caso, repito que 
posso selar com a minha honra, que envolve a dos meus amigos e correligioná
rios por qualquer modo incursos nas responsabilidades das últimas agitações 
armadas, a aceitação leal e completa por parte deles de quaisquer condições 
dignas que forem julgadas necessárias para se decretar o esquecimento do 
passado que se chama anistia. 

Com esta resolução, os revolucionários não se dão por vencidos, nem 
por tais os tornará a outra parte, nem haveria esquecimento do passado se 
houvesse distinção entre vencidos e vencedores. 

Na mentalidade revolucionária, os efeitos úteis de seu esforço, de seu 
sacrificio abnegado e heróico, já foi conseguido com o despertar da Nação à 
realidade das urgentes necessidades em que ela se encontra, de remodelar a 
República, a fim de que se estabeleça o regime popular que a Revolução de 15 
de novembro de 1889 teve em vista e que a Constituição mostrou desejar, sem o 
ter realizado senão em parte. 

Não é próprio de altos espíritos, como os dos legisladores brasileiros ou 
o do Chefe do Estado, cingir-se ao sentido lexicológico de uma palavra, nem ter 
medo de papões. 

Quando se diz que o Brasil entrou em fase revolucionária e ainda não 
saiu dela, não se quer significar um contínuo esforço de escopetas, retinir de 
espadas, confusão de sangue fraterno no chão do combate. 

Esse triste e doloroso recurso, a que muitas vezes se chega, contra
riando o conselho e a opinião dos próprios homens por todos reconhecidos 
como chefes, só vem precisamente quando falta o elastério da representação 
pacífica, da discussão cordial. 

Os revolucionários brasileiros, propriamente, nunca desejaram, e hoje, 
sobretudo, não querem mais sangue. Eles pedem a verdade da República. Que 
se proporcione pelas leis ao povo manifestar a sua vontade, que se suprimam as 
tutelas indesejáveis que lhe impedem exercitar-se no governo de si mesmo, 
como o homem ao sair do poço precisa de aprender por si a andar, como a 
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árvore dispensa em certo tempo o tutor que a protegia contra os ventos. Só na 
liberdade, no exercício da liberdade, o povo terá o governo que merecer e 
poderá corrigir-se, quando tiver feito má escolha, o que não acontece agora no 
regime da tutela. 

O Sr. Abner Mourão - O Governo neste momento é a expressão do voto 
unânime da Nação. 

O Sr. Assis Brasil- Da Nação que não vota ... C'est en forgeant qu'on devient 
fargeron. É preciso que o povo brasileiro exerça a liberdade para se fazer capaz de 
a exercer e gozar dos seus beneficias. 

Eis, sumariamente, o ideal da Revolução Brasileira, que os seus 
servidores querem servir, propugnar, defender no seio da paz e da cordiali
dade. Essa mesma coluna que realizou a façanha mais extraordinária da nossa 
história, que, através de dificuldades sobre-humanas, efetuou uma das mais 
longas e acidentadas marchas da história universal, que, sem faltar a um só 
mandamento da honra, do cavalheirismo e da generosidade, foi de São Luiz, do 
Rio Grande do Sul, às portas de São Luiz do Maranhão, triunfando sempre 
que combateu e nunca sendo vencida, apesar de desprovida de armas e 
munições, essa imortal coluna outra coisa não desejou fazer, outra coisa 
não podia pretender, dada a escassez dos seus recursos, senão abalar o ânimo 
adormecido do colosso brasileiro, despertando-o para a dignidade cívica. 
A certa altura da prolongada luta, atravessou onde e como quis a fronteira da 
Pátria e ficou à espera de que a sua atitude fosse compreendida. 

Ela e todos os elementos revolucionários -foram e são evidentemente 
uma das duas potências que entraram em conflito. À sua inferioridade 
aparente, a sua condição de suposta vencida não tira que seja ainda um corpo 
vivo e em plena liberdade, capaz de tratar de potência a potência com o 
adversário, ainda que disposta a aceitar condições que a sorte atual das armas 
tornou naturais. 

Honrado com a confiança de todos esses elementos, fato que posso 
demonstrar quando for preciso, com provas geográficas, nada me seria mais 
agradável do que me ver instrumento ocasional do grande fato que empolga há 
tanto tempo a mais pura aspiração nacional e continuará a fascinar o espírito e o 
coração do Brasil, enquanto não for dignamente liquidado. Aos que, porven
tura, pretendessem desconhecer o direito dos meus amigos, falando pela minha 
boca, eu responderia como Guilherme Braga ao bispo que lhe excomungara 
um livro: 

"Embora sobre mim pese 
O teu anátema aí, 
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Eu, bispo d' outra diocese, 
Também te excomungo, a ti". 

E confio em que a história havia de dar razão a essa aparente 
arrogância, porque, Senhores, fazendo um exame de consciência, não há quem 
não seja revolucionário, isto é, não há quem não guarde uma reserva de energia 
para repelir a força pela força, ou para fazer ceder à violência quem não quer 
ceder à razão. 

E quanto aos brasileiros da atualidade, qual o que poderia lançar a 
primeira pedra aos revolucionários? Neste mesmo recinto, quantos ex
revolucionários têm assento, quantos anistiados mesmo! 

Na minha opinião, que é a de todos nós, que é a de qualquer homem 
digno, só não é revolucionário quem é- não direi sem vergonha, porque a palavra 
não é parlamentar; mas confesso que não encontro outra para exprimir o meu 
pensamento (sensação). (Pausa.) 

Sr. Presidente, não tenho a pretensão de haver pronunciado um 
discurso. Em compensação, quero terminar por um discurso. O orador que 
vou reproduzir não foi nenhum letrado, mas foi um herói autêntico e sem 
superior nos anais da bravura militar. O seu nome foi Manoel Luis Osório. Foi 
Marquês do Herval, foi Senador, grande do Império. Voltando glorioso de umi 
campanha em que o sangue se derramou junto ao dos seus soldados, a 
Monarquia o acolheu com todas as honras e com o maior carinho. O Imperador 
estreitou-o nos braços e sentou-se entre os da sua família. Bocayuva, o principe 
dos jornalistas de então, declarou-o primeiro dos brasileiros, na ordem dos 
serviços prestados à Pátria. Pois bem, esse homem excepcional, que na sua 
mocidade tinha sido legalista, mudou na velhice e se fez declaradamente 
revolucionário no próprio momento em que atingiu a culminância das honras 
humanas e era diretamente honrado pelo ocupante do trono. 
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Aqui vai a prova: 

"Em A Reforma, jornal que se publicava nesta Capital, encontra
mos no seu número 26 de maio de 18 7 7 a descrição de um suntuoso 
banquete que foi oterecido ao General Osório, no salão do Cassino 
Fluminense, pelo Clube da Reforma. 

Foi orador oficial o Conselheiro Cansansão de Sinimbu, que 
teceu grandes elogios ao General Osório como soldado e cidadão. 

As palavras do distinto chefe liberal foram cobertas de aplausos 
e da mesma forma a resposta que, em seguida a um brinde, deu o 
ilustre Marquês do Herval. 

S. Ex.ª, comovido e pausadamente, proferiu estas palavras, que 
eram incessantemente interrompidas com bravos e prolongadas 
palmas. 



Começou agradecendo ao povo, à imprensa e aos amigos, a 
recepção que lhe fizeram nesta ilustrada cidade do Rio de Janeiro, 
recepção que julga imerecida e que portanto não podia ter esperado. 

Disse que os seus serviços na guerra não lhe davam direito a 
receber manifestações tão honrosas, por isso que apenas se esforçou 
por cumprir seu dever, ocupando diante do inimigo da Pátria o 
posto que sempre lhe foi apontado pela coragem, pela bravura dos 
soldados brasileiros, entre os quais não podia distinguir, quando 
pelejavam, quais eram os voluntários da Pátria, quais eram os 
veteranos, por serem todos iguais na intrepidez e no valor. (Aplausos.) 

Na guerra era sempre sua preocupação restituir puras e glorio
sas aos seus concidadãos e à pátria as insígnias que eram o símbolo 
da nossa nacionalidade e que eram confiadas à defesa e guarda do 
Exército, quando se batia, em campos estrangeiros. Sempre consi
derou que seria um vexame voltar à Pátria derrotado. 

Continuando, disse que os mesmos sentimentos que acabava de 
manifestar e que o haviam feito servir à Pátria na guerra, o obriga
vam a proceder de modo por que tem procedido como cidadão. 

Seria um desgraçado aquele que, depois de haver combatido com 
as armas da guerra o inimigo externo, pusesse essas mesmas armas 
ao serviço do despotismo, de perseguições e de violências, contra 
seus compatriotas." 

Isso nunca faria (prolongadas palmas). Acrescentou que o tempo é 
das ciências, das letras, da civilização; que a força dos governos não 
reside nas metralhadoras e canhões, nem no despotismo e violência 
contra os povos, mas, sim, no império da justiça, no respeito ao 
direito de todos e a liberdade. (Muito bem.) 

Concluiu dizendo que não julga o País perdido nem a liberdade 
sacrificada e espera que isso não acontecerá, mas se por desgraça tal 
infortúnio caísse sobre o País, apesar de enfermo, alquebrado e no 
último quartel da vida, estava pronto a oferecer até o seu último 
alento para defender a liberdade e o direito de seus compatriotas. 

As últimas palavras do heróico general motivaram repetidas 
salvas de palmas. 

Depois da palavra de Osório, não é preciso falar mais. Só posso dizer 
que nenhum brasileiro deve envergonhar-se de pensar e sentir como esse 
heróico brasileiro. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado. 
Palmas nas galerias e no recinto. O Sr. Presidente reclama atenção.) 

153 



APARTE DE FLORES A UM DISCURSO 
DO DEPUTADO ADOLPHO BERGAMINI, ONDE O DEPUTADO 

GAÚCHO CRITICA A MANEIRA DE SE FAZER POLÍTICA 
DOS DEPUTADOS DO DISTRITO FEDERAL 

Sessão de 22-6-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA- O nobre Deputado pelo Distrito Federal 
está cometendo uma injustiça com o Sr. Henrique Dodsworth; se S. Ex.ª não 
tivesse apresentado o projeto, a bancada republicana do Rio Grande do Sul tê
lo-ia feito. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Agradeço ao aparte do ilustre Deputado, que 
vem completar quanto tenho afirmado. São as injunções políticas, são as 
conveniências ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não agimos senão em virtude das 
conveniências e das injunções políticas, ditadas pelo interesse nacional. 

O Sr. Adolpho E erga mini - ... são os interesses políticos ... 

O Sr. Henrique DodswfJrth- Conheço a combatividade, a sinceridade e a 
franqueza de V. Ex.ª ... 

O Sr. Adolpho E erga mini - ... e não interesses do Distrito Federal. 

O Sr. Henrique Dodsworth- ... e por isso peço declare quais as injunções a 
que obedeço. 

O Sr. Adolpho Bergamini- Não são os interesses da população que levam 
os ilustres representantes da Nação a aprovarem este projeto de criação de um 
cargo novo e rendoso; não são os superiores interesses da coletividade que 
norteiam aqueles que propugnam pela criação de um novo oficio de registro de 
títulos e documentos, que acarretará, fatalmente-faço questão de insistir nisso, 
Sr. Presidente, porque, dentro desta Casa ou fora dela, se já não for mais 
Deputado, hei de chamar a atenção da tribuna da imprensa para a verdade de 
quanto asseverei - a elevação dos emolumentos, pesando, destarte, sobre o 
pobre ... 
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O Sr. Henrique Dodsworth - Não é o objetivo do projeto essa elevação. 

O Sr. Adolpho Be1gamini- ... que, para locar o prédio em que abrigue sua 
família, tem necessidade de registrar as cartas de fiança. 

Mantenho-me no mesmo ponto de vista, Sr. Presidente; não altero a 
minha rota, sejam quais forem as injunções políticas. 

O Sr. Henrique Dodsworth- V. Ex.ª não declarou quais as a que obedeci, 
apresentando o projeto. 

O Sr. Adolpho Bergamini- Desejaria que as minhas ponderações calassem 
no espírito daqueles que, amanhã como eu, têm de prestar contas a um 
eleitorado digno, livre e independente, como é o carioca. 

O Sr. Henrique Dodsworth - V. Ex.ª poderá fazer a gentileza de declarar, 
com a sua rude franqueza, quais as injunções políticas a que obedeci, 
apresentando este projeto? 

O Sr. Adolpho Bergamini - O Sr. Flores da Cunha, meu prezado amigo e 
ilustre colega, completou meu pensamento com o seu aparte: que, se não fosse 
V. Ex.ª o apresentante do projeto, a bancada governista do Rio Grande do Sul o 
teria trazido. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Mas isso não explica as injunções a que eu 
tenha obedecido. A minha atitude é idêntica à que mantive o ano passado. Não 
tenho ligações políticas com a bancada gaúcha e foi espontaneamente que 
sugeri a medida. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Perdão. V. Ex.ª tem ligações de amizade 
e ligações políticas com a bancada do Rio Grande, porque V. Ex.ª, em 
muitíssimos casos, tem tido identidade de vistas conosco, o que, aliás, nos 
honra e fortalece. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Mas em assuntos de outra natureza. 

O SR. FLORES DA CUNHA - É verdade. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Todos estão fortalecidos e honrados com a 
companhia e solidariedade política, pessoal e afetiva do nobre Deputado. E 
também eu estou muito contente, porque tudo isso põe ainda mais em relevo a 
verdade do quanto assegurei. 
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Este projeto não é fruto das necessidades ou dos interesses da 
coletividade carioca, mas o resultado dessa solidariedade, dessa intimidade e 
desses agradecimentos recíprocos entre os membros da maioria. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Extensivos a V. Ex.ª, porque a atitude que 
mantive, em face da bancada governista do Rio Grande do Sul, manteve-a V. 
Ex.ª,eu,defendendo o diploma do Sr. Joaquim Luiz Osório e V. Ex.ª, 
defendendo o do Sr. Sérgio de Oliveira; assim, a nossa intimidade com a 
bancada rio-grandense é a mesma. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª a fineza de me 
informar se se trata, agora, de reconhecimento de poderes, porquanto julgava 
que se estivesse cuidando de projeto que cria mais um ofício de registro de 
títulos e documentos ... 

O Sr. Henrique Dodsworth- V. Ex.ª positivamente, não está falando como 
jornalista do Correio da Manhã, mas da Manhã ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - O nobre orador me permite um 
aparte? O projeto beneficia a população do Distrito Federal. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Não apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A capital de São Paulo, que tem 
população de quase metade da do Rio de Janeiro, dispõe de cinco cartórios de 
registro de títulos e documentos, ao passo que esta Capital, que, segundo as 
estatísticas e na opinião do Sr. Deputado Azevedo Lima, deve contar, hoje, com 
cerca de um milhão e oitocentos mil habitantes, tem apenas dois cartórios. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Q_uid inde.' 

O Sr. Ariosto Pinto - O argumento é irrespondível. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Em primeiro lugar, São Paulo é uma cidade 
rica, onde, em virtude da valorização artificial do café, à custa do País inteiro .... 

O Sr. Aluara de Carvalho e outros Srs. Deputados - Não-apoiado. 

O Sr. Adolpho Bergamini - ... há dinheiro a rodo, em grande quantidade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª permite outro aparte? Da 
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valorização, ainda que custasse rios de dinheiro, devo dizer - bendita 
valorização! -, porque, sem o café, não sei o que seria deste País! 

O Sr. Adolpho Bergamini- Uma vez que nos apegamos à monocultura. 
Só por esse erro econômico; mais nada. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Enquanto não tivermos outros artigos 
exportáveis, bendita valorização! 

O Sr. Adolpho Bergamini - Ah! bem: enquanto não tivermos outros ... Da 
borracha se dizia a mesma coisa, e com o mesmo entusiasmo. E eu pergunto: 
que foi feito da borracha? 

O Sr. Salles Filho - O café é que governa o Brasil... 

O Sr. Adolpho Bergamini - Em suma, por fás ou por nefas, São Paulo está 
nadando em ouro. Qualquer de nós, que vá à Paulicéia, tem ocasião de verificar 
isso a olho nu, imediatamente. Acresce que ali, por injunções políticas, 
procuram-se colocar afilhados. 

O Sr. Oscar Soares - O afilhado é instituição milenária no Brasil. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Criam-se cargos, para se fazerem deles 
donatários influentes da política local. É fato também patente a todos os 
olhares. Não desejo, para o Distrito Federal, que não é rico como São Paulo, que 
é pobre, porquanto é escravo de dois senhores - o Presidente da República e o 
Prefeito que esse lhe queira impor-, para o Distrito Federal, sobrecarregado de 
impostos e superonerado, não desejo, repito, sacrifícios ainda maiores. 

O SR. FLORES DA CUNHA- A criação de novo cartório não implica 
aumento de emolumentos. 

O Sr. Adolpho Bergamini- ... O povo carioca não pode suportar esse novo 
gravame e não o suportará sem o meu protesto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Demonstre V. Ex.ª que a criação de 
novos cartórios acarretará o aumento de emolumentos. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Já o demonstrei. Não tenho culpa que V. Ex.ª 
não estivesse presente. E tanto demonstrei, sem a presença de V. Ex.ª, que pude 
falar sem seus apartes. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Os emolumentos não serão alterados. 

O Sr. Adolpho Bergamini- Como pode o nobre deputado pelo Rio Grande 
do Sul asseverar que não serão alterados? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Porque não houve proposta alguma 
para tal alteração. 

O Sr. Adolpho Bergamini- V. Ex.ª então há de confessar que desconhece 
ter votado autorização ao Executivo para aumentar de 50% o regimento de 
custas. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Foi de um modo geral; não para os 
cartórios de registro de títulos e documentos. 

O Sr. Adolpho Bergamini - De modo geral ou particular, o certo é que o 
povo vai sofrer esse gravame que o nobre Deputado apoiou com seu voto, 
parece que sem o saber. 

Mais ainda: como o honrado representante gaúcho afirma que a 
elevação de emolumentos não se dará? Que poder tem o ilustre e simpático 
Deputado pelo Rio Grande do Sul para fazer tal asserção quando, o ano passado, 
esse mesmo representante, na defesa dos direitos sagrados dos seus coestaduanos, 
asseverava que, se o Governo não transformasse em lei a emenda pela qual 
pugnava ardorosamente, a bancada do Rio Grande do Sul saberia tomar 
posição?! A emenda não foi aprovada e não vi a bancada tomar posição. 

Se, num caso de honra, num caso grave, em que estava empenhada 
toda a representação governista do Rio Grande do Sul, compromisso não pode 
ser levado a cabo, como é, repito, que eu, humilde membro da Câmara dos 
Deputados ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não houve compromisso algum. 

O Sr. Adolpho Bergamini - ... posso aceitar a afirmação do meu nobre 
amigo e ilustre colega Sr. Flores da Cunha de que o povo carioca não sofrerá o 
aumento de taxas ou de emolumentos? Como admitir que semelhante 
promessa seja religiosa e rigorosamente cumprida? 

O SR. FLORES DA CUNHA- V. Ex.ª quer agora um compromisso? 
Apresente um, dois, cinco, dez projetos criando novos cartórios e lhe darei meu 
voto. 
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O Sr. Adolpho Bergamini - Se não quero a criação de mais um, como vou 
apresentar projeto ou emenda promovendo a criação de mais dois ou três?! ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Darei a V. Ex.ª o meu voto. 

O Sr. Adolpho Bergamini - V. Ex.ª deste susto está livre. (Riso.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não tenho receio que a cúpula da 
Câmara desabe sobre mim ... (Riso.) 

O Sr. Adolpho Bergamini- Sei perfeitamente que V. Ex.ª não tem receio. É 
forma de dizer ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Só tenho medo de Deus. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, eu, que combato a criação de 
mais um cartório, não viria, sem dúvida, trazer projeto ou oferecer emenda 
desdobrando os que existem em outros ... 

Deixei patenteado, portanto, que não são os interesses superiores do 
Distrito, nem da sua população, que exigem a criação de um novo ofício de 
registro de títulos e documentos, mas, ao contrário, as conveniências políticas, o 
desejo de se concertarem situações, de se colocarem amigos. Aliás, devo dizer 
que é com grande pesar que estou combatendo este projeto, tanto mais quanto 
as pessoas nele interessadas são da minha estima particular. 

O SR. El.,ORES DA CUNHA- Se eu tivesse de acariciar a popularidade 
eleitoral da forma por que o faz V. Ex.ª, francamente, deixaria de ser político! 

O Sr. Adolpho Bergamini - Respondo ao nobre colega. Não acaricio a 
popularidade eleitoral; labora V. Ex.ª em equívoco e me faz grave injustiça. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não faço injustiça. É a modalidade 
clássica de fazer política, no Distrito Federal. 
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FLORES OPINA SOBRE O PROBLEMA 
DO CONTRABANDO DO GADO E DO CHARQ,UE NO 

RIO GRANDE DO SUL 

Sessão de 4-7-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, também eu, como o 
ilustre Sr. Assis Brasil, não tive a honra de subscrever o projeto proposto pela 
representação rio-grandense, pois não me achava nesta Capital no momento 
em que foi elaborado. 

Mais tarde, porém, na qualidade de membro da Comissão de Consti
tuição e justiça, formulei ligeiro parecer sobre a matéria, tendo, não obstante, 
no plenário da referida Comissão, feito longa e exaustiva exposição a respeito 
do que é o contrabando de gado nas fronteiras do Rio Grande do Sul, assim 
também do que é o do charque, não só nas divisas deste Estado como nas de 
Mato Grosso. 

O Sr. Afrânio de Mello Franco - Exposição muito brilhante, que a Comis
são ouviu com todo acatamento. (Apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, julgo-me feliz, neste 
instante, por ver que a opinião abalizada do ilustre Sr. Assis Brasil coincide com 
a do humilde representante republicano do Rio Grande do Sul que ora fala. 

Quando, em vida do meu saudoso e nunca esquecido amigo, Senador 
Pinheiro Machado, se debateu a questão de taxar proibitivamente a entrada do 
gado nas fronteiras do Rio Grande do Sul, sempre divergi da opinião daquele 
meu eminente e maior amigo, porque entendia que os impostos lançados sobre 
a entrada do gado estrangeiro no Brasil, impostos proibitivos, por isso que 
orçam por mais de 100$000, por cabeça, ao invés de trazerem proveito para o 
erário, eram-lhe de nenhuma utilidade. Como afirmou o sr. Assis Brasil - e 
folgo em poder confirmar, o gado entra quand même ... 

O Sr. joaquim Osório - Não entrará quando forem decretadas medidas 
eficazes. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... e anualmente no Rio Grande do Sul, 
são abatidas nas charqueadas de 150 para 200.000 reses estrangeiras, que 
chegam sem pagar o imposto devido à fazenda, mas que pagam o imposto na 
barranca pelada onde batem moeda vil os contrabandistas. 
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O Sr. Baptista Lusardo - Apoiado, é a expressão da verdade. O Rio 
Grande do Sul em peso confirma as palavras de V. Ex.ª. 

O Sr. joaquim Osório - Falta de medidas. Essa situação vai cessar. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não pude, em aparte, pedir a conclusão 
da opinião do Sr. Assis Brasil, para perguntar se era pela diminuição dos 
impostos que atualmente gravam a entrada do gado estrangeiro, ou se era pela 
extinção da taxa. 

O Sr. Assis Brasil - Nesse ponto sou livre cambista, como em muitos 
outros. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Ainda agora, há menos de uma semana, 
li um opúsculo do ilustre Sr. Hélio Lobo, que com tanto brilho e utilidade para 
o Brasil representa nossa terra na República Oriental do Uruguai (apoiados), no 
qual S. Ex.ª punha a questão do contrabando do gado e a questão do 
contrabando do charque em termos translúcidos - porque o ilustre Sr. Assis 
Brasil não soube ou não pôde distinguir as duas questões: ainda que elas se 
relacionem grandemente, são questões diversas. 

O Sr. Assis Brasil - Mas eu não disse nem sequer a metade do que 
queria ... 

O SR. FLORES DA CUNHA-É a questão do contrabando do gado que 
vou encarar em primeiro lugar. 

Depois de sufocada a revolta de 18 93 e do aviltamento da nossa moeda, 
faliram muitas companhias que importavam gado das repúblicas platinas para 
o abastecimento do Rio de Janeiro, e, se me não engano, de Santos e São Paulo 
também. Desde a quebra dessas companhias que nunca mais entrou gado 
estrangeiro para o abastecimento das populações do litoral do Brasil; desde esse 
tempo que Minas e São Paulo monopolizaram o fornecimento de carne verde 
ao Rio de Janeiro. 

Foi contando com a defesa dos grandes interesses da pecuária de Minas 
e São Paulo que o ilustre e saudoso Senador Pinheiro Machado pôde conjugar 
sua ação e conseguir que o Congresso votasse a taxa proibitiva que até hoje está 
em vigor. 

Mas se é verdade que se deve, acima de tudo, proteger as indústrias 
nacionais que tenham existência própria, não é menos verdade que, de 
nenhuma forma, o gado estrangeiro poderá vir fazer concorrência ao gado 
mineiro ou paulista no mercado de abastecimento do Rio de Janeiro; primeiro 
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porque, dado o atual aviltamento da nossa moeda, o gado em condições de ser 
exportado em pé vale muito mais dinheiro no Rio da Prata do que no Brasil, e o 
consumidor de carne verde não o poderia pagar por causa da diferença de 
câmbio; segundo porque, além da diferença de câmbio, o transporte é 
caríssimo e até agora não se organizaram companhias em condições de 
conduzir o gado em pé. Isso quanto ao fornecimento da carne verde ao Rio de 
Janeiro. Penso que não se deve temer que a introdução do gado estrangeiro 
neste mercado possa originar uma crise na pecuária de São Paulo e Minas pela 
concorrência desse mesmo gado estrangeiro. 

Tal concorrência, como tive oportunidade de dizer, não se pode 
verificar mais, pelo nosso câmbio baixo, pelo valor que tem o gado, já 
grandemente mestiçado e selecionado nas repúblicas platinas, e pelos embara
ços ao transporte. 

Se é certo, porém, que o gado argentino ou uruguaio não pode entrar 
no Rio de Janeiro, para o abastecimento de sua população, não é menos exato 
que pode entrar no Rio Grande do Sul, para ser transformado em charque. Por 
quê? Porque o gado que está na zona Norte da República Oriental do Uruguai 
paga tarifa alta para atingir o seu mercado central, Montevidéu, por isso que as 
taxas ferroviárias no Uruguai são, no dobro, mais pesadas que as nossas. Um 
boi, portanto, que pesasse quinhentos quilos, vivo, nos departamentos 
fronteiriços com os nossos, pagaria de dez a doze pesos ouro somente pelo 
transporte da fronteira norte até Montevidéu. 

Ora, essa diferença, de um lado, e, de outro, valor, que se tem mantido, 
mais ou menos estável, do charque no Brasil, compensa o contrabandista dos 
gados que estão localizados na zona fronteiriça. O gado uruguaio não pode 
entrar no Rio do Janeiro, pelo cãmbio e pelo transporte caro, mas pode entrar 
nas fronteiras rio-grandenses, para ser transformado em charque, razão por 
que os fazendeiros uruguaios, dos departamentos de Artigas, Rivera, Taqua
rembó, Serro Largo, Trinta e Três, Rocha e Sariano-, Sariano, que, está defronte 
de Buenos Aires - têm mandado gado para charqueadas de Santana do 
Livramento, minha terra natal. 

Sr. Presidente, eu seria, antes, partidário - já que se fala de contra
bando de gado, que não é, propriamente, a matéria do projeto - de medida que 
conciliasse as duas correntes a que fez alusão o Sr. Assis Brasil: nem a extinção 
das taxas atuais, nem a sua manutenção. O que seria eqüitativo e beneficiaria o 
interesse nacional, seria rebaixá-las a um tipo tal que não fossem mais 
proibitivas, mas sim pagáveis, de tal modo que o produtor, ao invés de sujeitar 
sua tropa à apreensão, pelo fato de ser contrabandeada, preferisse ir à repartição 
fiscal pagar o imposto. 

O Sr. Moraes Barros - Essa é a boa doutrina. 
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O Sr. Assis Brasil - Para mim não é a melhor. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sempre tive em vista o interesse público. 
O que desejo é o seguinte: forçar o charqueador ou fazendeiro, em vez de 
praticar o contrabando, passar sua tropa, ir ao fisco e, legalmente, passá-la. 

O Sr. Assis Brasil - Sem dúvida. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Desde que as taxas o permitissem, o 
proprietário não correria o risco de contrabandear sua tropa. 

O Sr. joaquim Osório - No tempo do Império, o Conselheiro Gaspar 
Martins promoveu a tarifa especial para o Rio Grande do Sul, supondo que 
evitaria o contrabando. Pois bem; leia V. Ex.á o relatório do Conselheiro Rui 
Barbosa, quando Ministro do Governo Provisório, e verá que a medida não 
resolveu o problema; ao contrário, apenas serviu para mais facilmente 
enriquecer os negociantes da fronteira. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A verdade, Sr. Presidente, é esta: o 
contrabando, se me permitem o neologismo - é "imatável". 

O Sr. joaquim Osório - Não-apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O que é preciso, é reprimi-lo, a todo 
transe. 

O Sr. joaquim Osório - É o que pleiteamos. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, a matéria em discussão 
versa a desnacionalização do charque nacional que, em demanda de mercados 
consumidores, transita pelas repúblicas platinas. 

A medida por si mesma confirma a nossa asserção, de ser o contra
bando interminável. 

Tentados todos os meios a fim de evitar o contrabando, feito graças às 
chamadas guias das repartições públicas, não foi possível conseguir-se que o 
charque, ainda que transitando pelas repúblicas do Uruguai e da Argentina, 
entrasse tal qual fora exportado pelas repartições onde haviam sido expedidas as 
guias. 

O que acontece, não me servindo da linguagem parlamentar rebus
cada, é o que passo a expor. Sabido é que todo o charque rio-grandense, ainda 
que seja hoje preparado por processos adiantados, é, mesmo assim, inferior, 
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em qualidade, ao platino propriamente dito, porque as repúblicas vizinhas 
possuem gado melhor que o nosso, e fazem a seleção há maior número de anos. 
O produto oriundo do Rio Grande, inferior ao platino, é exportado nas regiões 
fronteiriças para os mercados de consumo do Brasil. 

O Sr. Assis Brasil - Quando o nosso é igual, chega aqui com o nome 
platino. 

O SR. FLORES DA CUNHA- É verdade que, muitas vezes, o nosso é 
igual ao estrangeiro. 

O Sr. Assis Brasil - E, no entanto, para melhor venda tem de tomar o 
nome de platino. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acontece, então, Sr. Presidente, que o 
nosso charque, inferior, é desviado do seu destino, e com a sua guia se introduz 
charque estrangeiro nos portos do Brasil, como, por exemplo, nos de Belém, 
Recife, Bahia e Rio de Janeiro. 

O Sr. Assis Brasil - E quantas vezes não seria só a guia que passa, sem o 
charque?! 

O SR. FLORES DA CUNHA - É uma das modalidades. Muitas vezes, 
as guias é que são exportadas, porque a mercadoria não transita. 

O Sr. Nelson de Senna - V. Ex.ª está pondo o dedo numa chaga. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ainda há poucos dias, tive ocasião, 
informando à Comissão de Finanças, sobre a matéria, de declarar que, há um 
ano, nesta Câmara fui procurado por um colega meu, uruguaio, que tinha 
grande partida de charque apreendida pela Alfândega do Rio de Janeiro.Jurava 
ele, por todos os santos, que a mercadoria fora legalmente despachada. 
Desejoso que estava, de ver corporificarem-se as medidas tendentes a reprimir o 
contrabando do charque, disse-lhe que o acompanharia à presença do Inspetor 
da Alfândega, unicamente para pedir a esta autoridade consentisse que o seu 
artigo fosse desembaraçado mediante assinatura de termo de responsabilidade, 
de modo a evitar que ali se deteriorasse. Desejava eu, entretanto, que a 
apreensão fosse tornada efetiva. 

Qual não foi, Sr. Presidente, a minha decepção quando, oito dias 
após, o atual Inspetor da Alfândega mandava chamar-me e me dizia que meu 
amigo tivera o charque todo desembaraçado, tendo-se dado baixa ao termo de 
responsabilidade! 

164 



Por quê? perguntei-lhe. Porque provou, com documentos trazidos da 
Alfândega de Santana do Livramento, tratar-se de mercadoria legalmente des
pachada, isto é, charque nacional. 

O Sr. joaquim Osório - Verdadeiro escândalo! 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois bem. Sr. Presidente, esse artigo 
tinha sido adquirido de um charqueador na cidade de Bagé, fizera um semi
círculo de cento e tantos quilômetros, para ir a Santana do Livramento, dali 
seguir a Montevidéu, para, depois, entrar, por via marítima, no Rio de Janeiro. 

E - coisa interessante - a própria Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
atestou que o charque transitara ali. 

O Sr. Afrânio de Mello Franco - Onde o mal? No pessoal ou nas leis 
repressivas de contrabando? Trata-se de assunto muito sério. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O mal, como o nobre colega sabe, é 
moral. Este é o mal de toda parte, e de nossa Pátria mais do que de qualquer 
outra. 

O Sr. Assis Brasil - As leis também não são boas. 

O Sr. joaquim Osório - Não há organização dos serviços. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O fato é que1 quando discutia eu, na 
Comissão de Constituição e Justiça, o assunto, referi que os funcionários das 
fronteira.5 de Mato Grosso, eram como os das fronteiras de meu Estado, 
corruptos ou corruptíveis, e o Sr. Deputado Annibal de Toledo interrompeu
me, dizendo que não reconhecia tal conduta nos funcionários de sua terra. 
Respondi, então, a S. Ex.ª, os da fronteira onde eu nasci e vivo são meus 
correligionários, são meus amigos, grande número deles são eleitores meus e 
até meus parentes e são corruptíveis ou corruptos. (Risó.) 

O Sr. Afrânio de Mello Franco - V. Ex.ª aludiu à construção de uns tantos 
ramais no Rio Grande do Sul, medida indispensável para impedir o contra
bando. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Quando a representação rio-grandense 
apresentou projeto de lei mandando desnacionalizar o charque que transitasse 
pelas nações vizinhas, estabeleceu a condicional de que o produto só seria 
desnacionalizado quando o governo pudesse mandar terminar as obras dos 
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ramais estratégicos que, como tais, demandam, perpendicularmente, as fron
teiras de minha terra. 

Os ramais eram os de Basílio ajaguarão e de Alegrete a Quaraim, as 
duas únicas localidades fronteiriças que não estavam sendo servidas por vias· 
terrestres de comunicação. 

Quanto ao ramal de Basílio a J aguarão, o convênio estabelecido pelos 
governos do Brasil e do Uruguai, e que se acha pendente de aprovação do 
Congresso Nacional, destinou grande parte da dívida daquele país, para 
conosco, à sua terminação. 

Relativamente à conclusão do ramal de Alegrete a Quaraim, ainda 
quando o Congresso tenha votado verba global para essa e a de outros ramais, 
está a linha em tráfego até a estação Severino Ribeiro, apenas faltando, portanto, 
40 ou 50 quilômetros para conclusão do trecho. 

O Sr. Baptista Lusardo - 51. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Já tive oportunidade de declarar que o 
governo federal e o do Rio Grande estão de perfeito acordo com a adoção da 
medida propugnada no projeto, por isso que foi verificado que outras 
providências já não deram, até agora, resultado algum, continuando o 
contrabando do charque como em todos os tempos. 

A medida beneficia imensamente os charqueadores e, portanto, os 
criadores do meu Estado, como favorece os criadores das demais unidades da 
União, principalmente os de Minas, São Paulo e Mato Grosso. (Apoiados.) 

Enquanto não pudermos conseguir processo melhor para coibir a 
evasão das rendas do Tesouro, neste particular, adotemos este, que é patriótico, 
que é honesto e que não fere interesses legítimos. 

Sr. Presidente, fatigado e um pouco enfermo, quero declarar a V. Ex.ª 
que me reservo para debater mais longamente o assunto quando da terceira 
discussão. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. joaquim Osório - (Pela ordem) Pede e obtém permissão para falar da 
bancada. 

O Sr. joaquim Osório considera o projeto em debate de interesse para a 
economia nacional. Não é só o Rio Grande do Sul que produz gado- e fabrica 
charque. O Brasil tem para mais de 37 milhões de cabeças de bovinos, e o 
rebanho do Rio Grande do Sul é computado na estatística em 10 milhões de 
cabeças. Possui o Brasil gado para abastecer os próprios mercados e para 
exportar. Nada mais justo que desejar defender a matéria-prima, que a tem, da 
concorrência estrangeira. 
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O orador é francamente protecionista das indústrias que encontram 
matéria-prima no País; nunca admitira a proteção a indústrias artificiais. A 
política protecionista é a política econômica seguida, nesta hora, pelos Estados 
Unidos nas suas convenções partidárias. Não procede a objeção de que se faz o 
contrabando, apesar das leis. Sabe-se que essas leis são falhas e não são 
executadas. Com o convênio que se deseja entre a União e os Estados e a 
organização do serviço de marcas ter-se-á posto freio ao imoral contrabando. A 
livre entrada do gado estrangeiro seria um desastre, sabendo-se que já se teve o 
regime da tarifa especial para o Rio Grande do Sul, sem resultado. 

Quanto à desnacionalização do charque, a medida em projeto consulta 
igualmente aos interesses da economia nacional. Concluindo, o orador 
desenvolve várias considerações em defesa da orientação econômica traçada 
no congresso de criadores do Rio Grande do Sul. (Muito bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado). 
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CONTRABANDO DO CHARQUE 

Sessão de 17-7-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, apelei para o meu 
distinto e brilhante colega, Dr. Sandoval de Azevedo, ilustre representante de 
Minas Gerais, para que me cedesse a sua inscrição, a fim de poder falar na hora 
do expediente, não em resposta ao discurso pronunciado, dias atrás, pelo Sr. 
Deputado João Vilasbôas, mas com o propósito de elucidar, serenamente, de 
ânimo desprevenido, questão que vem sendo discutida no seio da Câmara e foi 
objeto de muitas críticas, dentro e fora do Congresso. 

O fito primacial dos representantes do Rio Grande do Sul, preten
dendo, por uma forma ou por outra, conseguir a repressão do contrabando 
do charque nas fronteiras do Brasil, facilmente se percebe que é patriótico, 
visa ao interesse comum, não constitui medida regionalista, por isso que, 
combatendo a concorrência fraudulenta e ilícita do similar estrangeiro, 
defendemos a produção nacional. (Muito bem.) 

Nesta questão do contrabando do charque, o interesse é coletivo e não 
do Rio Grande do Sul, somente. Tanto defendemos um produto que, no Rio 
Grande do Sul, é derivado da nossa maior riqueza, como defendemos um 
elemento de valor na economia de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e até Mato 
Grosso. 

Como é do conhecimento de todos, há já dois anos que, no Rio Grande 
do Sul, se reuniram os criadores para aconselhar aos poderes públicos a adoção 
de providências que, se não conseguissem reprimir por completo o contra
bando do charque e o do gado, pelo menos alcançassem a diminuição da 
intensidade da fraude, permitindo, assim, que essa indústria, a mais rica no Rio 
Grande do Sul, se desenvolvesse, prosperasse, amparando as iniciativas 
daqueles que mourejam nos campos e concorrem, de modo decisivo, para o 
engrandecimento da terra rio-grandense. 

Nos dois congressos levados a efeito em Porto Alegre, pelos criadores 
sulinos, foram aceitas conclusões no sentido de solicitar do Congresso e do Sr. 
Presidente da República, medidas que reprimissem o contrabando de gado, 
estancando-se de uma vez por todas o ilícito comércio feito em Montevidéu 
com o charque oriundo de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. 

Parece que, em adotar providências que coíbam tal abuso, não há 
motivo para celeumas nem para ferir susceptibilidades. 
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Uma de duas: ou os representantes da Nação empenham os seus 
esforços no sentido do bem comum, do bem coletivo, ou, então, nós, aqui, 
somos apenas representantes de regiões e propugnamos apenas os interesses 
circunscritos a determinadas zonas do País. 

Tenho para mim que a repressão do contrabando do charque 
proveniente do Rio Grande do Sul também beneficia enormemente o Estado de 
Mato Grosso, porque, pelas informações fidedignas, colhidas no Ministério da 
Fazenda, sabemos que o comércio lícito do charque mato-grossense demanda 
os mercados de consumo por via terrestre. Q.uer dizer que, quando ele se destina 
à exportação legítima, vem por via terrestre, porquanto é negociado no Rio de 
Janeiro, para o abastecimento desta Capital ou para daqui ser remetido a outros 
pontos do País. 

Se é verdade que a indústria pastoril constitui a maior riqueza do Rio 
Grande do Sul, também tenho a fortuna de poder declarar que o nosso amado 
país tem a pecuária mais ou menos intensiva, mais ou menos extensiva em todos 
os Estados da Federação. Se também é verdade que nós, os rio-grandenses, 
somos os maiores produtores de charque, devemos confessar que em Minas 
Gerais, em São Paulo, em Goiás e até na Bahia - confissão que deve causar 
surpresa - já se produz o charque em larga escala. 

A Bahia, que era um dos melhores mercados do Rio Grande do Sul, 
dentro de poucos anos, talvez, possa suprir-se e abastecer-se a si mesma, e 
Minas Gerais, São Paulo e Goiás, em menor número, já abatem de 150 a200 mil 
cabeças destinadas ao fabrico do charque. 

1 

Trazia o propósito de ler à Câmara alguns trechos dos relatórios 
enviados ao Ministro da Fazenda pelos dois funcionários que, no decurso do 
ano passado, foram designados para, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, 
examinar as repartições federais das fronteiras e prestar informações sobre o 
modo por que é feito o contrabando do gado e do charque. 

Um deles, idôneo - como me disse, por telegrama, o benemérito 
Presidente do meu Estado-, idôneo pela sua moralidade, pela sua competência, 
o Sr.José dos Santos Leal, funcionário da Alfândega do Rio qe Janeiro, destacado 
para estudar o assunto in loco e oferecer seu relatório, depois do exame de todos 
os documentos concernentes à exportação do charque de Mato Grosso, pelas 
vias fluvial e terrestre, chegou a uma conclusão que não pode deixar dúvidas no 
espírito de quem quer que seja. Fornece abundantes dados estatísticos, 
colhidos nas repartições estaduais, aduaneiras e federais, portanto, de Mato 
Grosso e também do Serviço Informativo do Ministério da Agricultura. 

Devo declarar - para demonstrar a minha isenção de ânimo - que li, 
nesse relatório, as mais lisonjeiras referências ao Presidente de Mato Grosso, 
que se colocou incondicionalmente à disposição do funcionário da Fazenda 
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encarregado de realizar essa investigação, havendo-lhe fornecido todas as 
informações necessárias e indispensáveis. 

Lerei apenas alguns trechos desse relatório, porque, se solicitasse a 
inserção de ambos nos Anais do Congresso, levantaria, por sem dúvida, enorme 
celeuma no seio da Câmara, além de não estar eu autorizado a me valer da 
íntegra deles, por isso que, enquanto não forem publicados no Diário Oficial, por 
ordem do Sr. Ministro da Fazenda, constituem documentos privados da 
administração. 

Pode parecer absurdo dizer que a administração tem documentos 
privados, mas devo esclarecer que se trata de relatórios fornecidos ao Sr. 
Ministro para sua informação, no tocante a esses aspectos dos assuntos fiscais. 

Vou ler parte do relatório do Sr.José Leal, que encerra, por assim dizer, 
a súmula de seu pensamento, resultante de investigações realizadas. 
zadas. 

Diz S. S.ª: 

"O contrabando de charque, em Mato Grosso, é uma cousa 
sabida de todos e alguns saladeiristas me confessaram com a maior 
naturalidade e sinceridade que o praticavam." 

Devo informar à Câmara que este neologismo - saladeiristas - já vai 
tendo curso normal e quase forçado. Saladeiristas são os industriais que 
exploram os saladeiras; saladeiras são as fábricas de carne seca. 

"Consiste esse contrabando na venda, em Montevidéu, dos 
respectivos certificados de exportação. 

Em regra o charque embarcado com destino aos portos 
brasileiros, em trânsito pelo Uruguai depois de descarregado em 
Montevidéu, é exportado para Cuba, que é o maior mercado 
consumidor do nosso produto." 

Provavelmente, o autor do relatório quer referir-se ao produto de Mato 
Grosso, por isso que os mercados do Norte do Brasil são os maiores 
consumidores do charque rio-grandense e mato-grossense. 

Devo declarar, em favor do produto gaúcho, que, sendo este de melhor 
qualidade que o daquele Estado, a maior parte da produção mato-grossense se 
destina aos mercados de Cuba e das Antilhas, onde a população come carne 
magra, enquanto a do Rio Grande, mais gorda, tem maior aceitação nas praças 
de Recife, Pará, Bahia e Rio de Janeiro. 
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Continuo a citar: 

"E os exportadores mato-grossenses, de posse dos certificados 
de exportação, os vendem logo que encontram comprador a preço 
conveniente. 

Às vezes, não conseguem colocação para a totalidade do título, e a 
venda opera-se sobre parte do respectivo certificado. Quando isso 
ocorre cabe ao navio que conduzir o charque para o Brasil fazer a 
declaração de que determinado número de fardos não embarcou 
em Montevidéu." 

Esta é uma das muitas modalidades do contrabando de charque: 
quando se não pode, abertamente, fazer a exportação, valendo-se dos 
certificados para a remessa da carne como consta das guias, mandam-se alguns 
fardos, verdadeiramente brasileiros, completando-se o peso com prod~to 
estrangeiro. 

O Sr. Paes de Oliveira - É, com efeito, uma das modalidades do 
contrabando. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Prossegue o relatório: 

''Com essa declaração fica o capitão do vapor isento de qualquer 
responsabilidade. 

É por esse motivo que o charque chegado ao Brasil, procedente 
de Mato Grosso, em trânsito pelo Uruguai, é, aproximadamente, 
menos 20% do que efetivamente foi exportado daquele Estado. 

Acarreta-nos este estado de coisas dois prejuízos: o nosso 
produto é consumido em Cuba como sendo uruguaio, e a carne 
platina é introduzida em nosso país sem o pagamento dos respecti
vos direitos e taxas. 

Nos dados de fls. 19 7 /22 7, fornecidos .pelo senhor agente do 
Lloyd Brasileiro em Corumbá, temos elementos para sabermos, 
aproximadamente, a quanto montou o contrabando de charque em 
Mato Grosso, no período decorrido de 1. 0 de janeiro de 1922 a 30 de 
junho deste ano. 

Sempre que o charque exportado em trânsito por território 
estrangeiro devia chegar, efetivamente, aos portos nacionais, o 
embarque era efetuado em navios do Lloyd Brasileiro, porque 
aquela empresa oferecia grande vantagem do transbordo no Uru
guai, de embarcação para embarcação. 
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Por esse serviço cobrava o Lloyd apenas 16$000 por tonelada, e 
o exportador ficava seguro de que o produto chegava ao seu destino 
dentro do menor tempo possível, e livrava-se das grandes despesas 
decorrentes da descarga, armazenagem e reembarque em Montevi
déu. 

A estatística de fls. 197 /22 7 diz respeito aos embarques efetua
dos nos portos de Corumbá e Esperança. 

O Sr. agente do Lloyd Brasileiro em Porto Murtinho não me 
forneceu dados sobre os embarques realizados de 1922 a 1925. 
Entretanto, por aquele porto exportaram charque somente os 
saladeiras Barranco Branco e Mato Grosso, ambos de propriedades 
de cidadãos uruguaios e, atualmente, hipotecados a um Banco de 
Montevidéu, sendo sabido, por todos, que as transações daqueles· 
saladeiras são operadas todas naquela praça, de Montevidéu. A 
Companhia Argentina de Navegação N icolás Mihanovih Ltda. 
forneceu-me, apenas, dados sobre os embarques realizados em 
Corumbá no ano de 1926, por onde se verifica que todo o charque 
transportado pelos navios daquela companhia destinava-se a Mon
tevidéu. 

Cancelo a relação de fls. 240, porque sei que ela foi organizada 
por um funcionário da Mesa de Rendas de Porto Esperança, e que 
foram tomadas por base as quartas vias dos certificados de exporta
ção existentes naquela repartição. 

O charque exportado para os portos nacionais, em trânsito por 
território estrangeiro, e que, efetivamente, chegou ao seu destino, 
foi aquele cujo transbordo foi operado, em Montevidéu, pelo Lloyd 
Brasileiro, de embarcação para embarcação, e, de janeiro de 1922 a 
30 de junho de 1927, atingiu 13.250 fardos, com 878.669 quilos. 

O restante, que montou, a 184.17 3 fardos, com 11. 917 .32 7 
quilos, se não foi todo ele contrabandeado, é que não houve 
compradores para todos os títulos em Montevidéu." 

O Sr. Paes de Oliveira - De maneira que, se o charque for transbordado de 
um navio do Lloyd para outro da mesma companhia, conforme o relatório, já se 
terá aí um remédio para combater o contrabando. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pode ser que até certo ponto aí haja 
remédio, mas tivemos informação de que nos próprios porões dos navios do 
Lloyd se faz a troca. 

Diz ainda o relatório: 
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"Além dos 13.250 fardos com 878.669 quilos exportados por 
via marítima, os mercados brasileiros consumiram mais 94.812 
fardos com 6.636.972 quilos de charque mato-grossense transpor
tado pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Deduzidos 20% sobre os 11.917 .327 quilos de charque expor
tado em trânsito por território estrangeiro, percentagem essa em 
quanto estimam os títulos que não foram colocados em Montevi
déu, chega-se à conclusão que o contrabando do charque do Mato 
Grosso atingiu, aproximadamente, 9.533.852 quilos. 

Releva notar que o Lloyd Brasileiro não relacionou como em
barcadas as partidas constantes dos certificados n\> 10, de 1922, e 8, 
10 e 12, de 1924, expedidos pela Alfândega de Corumbá. 

Julgo de meu dever pedir a atenção da Cãmara para este interessante 
raciocínio do funcionário federal encarregado do inquérito. 

"Pagando o charque a taxa de $ 200 por quilograma R 20%, de 
acordo com o artigo 53 da Tarifa, verifica-se que esse contrabando 
atingiu 1.906:772$400, sendo: em ouro 1.143:963$440 e em papel 
762:708$960 e mais 190:677$240 em ouro da taxa de 2% para 
melhoramentos do porto que é cobrada sobre o valor oficial da 
mercadoria. 

Convertendo-se o ouro em papel, ao cãmbio de 4$61 O por mil 
réis, ouro, fica-se sabendo que esse contrabando montou a 
6. 915:402$494." 

Agora, devo dar a conclusão a que chegou o funcionário da Fazenda, 
autor do relatório, para acabar com estas anormalidades: 

"Para coibir esse abuso a medida eficaz e que se impõe é a 
desnacionalização do charque de Mato Grosso que penetrar em 
território estrangeiro. 

As estatísticas demonstram que, enquanto a exportação legítima 
de charque para portos brasileiros, em trânsito por território 
estrangeiro, chegou somente a 13.250 fardos com 878.669 quilos, 
essa mesma exportação, por via terrestre, pela Noroeste, atingiu 
94.812 fardos com 6.636.972 quilos." 

O Sr. Paes de Oliveira - Mas a razão é simples: falta legislação adequada 
para o caso. Votemos, pois, lei para ele, visto como já existe lei para a repressão 
do contrabando, no Rio Grande do Sul. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Quando tratar do ponto, terei 
oportunidade de responder ao nobre colega. 

Continuo: 

"E isso em um período quase todo anormal em que os rebeldes 
iuvadiram o Estado do Mato Grosso, apoderando-se de grande cópia 
de material rodante daquela via férrea, e em que o próprio Governo 
Federal, por longo tempo, se serviu daquela Estrada para o 
transporte de tropas. 

E nem se diga que, com essa providência, Mato Grosso iria ficar 
impossibilitado de colocar o seu produto nos mercados do Norte do 
Brasil. É sabido que, há muito tempo, o Rio é o entreposto de carne 
do Mato Grosso; e, depois de março de 1925 até esta data, somente 
foram exportados para o Norte do País 2.143 fardos de charque, 
sendo: 572 para a Bahia e 1.571 para Pernambuco." 

O Sr. Paes de Oliveira - Então o charque de Mato Grosso é bom; desde 
que é tão reputado aqui. 

O SR. FLORES DA CUNHA - É distribuído aqui, para os Estados. 
Prossigo na citação: 

"Seria de grande conveniência também que fosse criada uma, 
escrita nas charqueadas onde se registrassem o número de reses 
abatidas, a produção e exportação do charque, como também o 
consumo do sal. 

Essa providência evitaria que a carne uruguaia, subindo o rio 
Paraguai, tivesse entrada no Brasil pela Noroeste, em Porto Espe
rança, como sendo produção dos saladeiras nacionais. 

Não acredito na eficácia de qualquer outra medida que não seja 
a que acabo de propor." 

O Sr. Paes de Oliveira - É de lamentar que essa solução seja apresentada 
por funcionário fiscal. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Terminada a parte do relatório do 
funcionário que foi a Mato Grosso, não tendo tempo para proceder à leitura do 
relatório do que foi ao Rio Grande do Sul, vou aproveitar o resto do prazo que 
me cabe para, moderadamente, informar à Câmara do nosso ponto de vista, 
todo simples, todo persuasivo, todo ele capaz de levar a convicção ao cérebro 
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menos iluminado; nesse particular, quero deter-me em simples conversa, e não 
em discurso de tom e forma parlamentar, com o nobre colega de Mato Grosso, 
que é probidoso funcionário da Fazenda. 

O Sr. Paes de Oliveira - V. Ex.ª quer enforcar a indústria do charque em 
Mato Grosso em cordas de seda ... 

O SR. FLORES DA CUNHA- Enforcar? Desejo é beneficiar a indústria 
do charque em Mato Grosso, de modo que se desenvolva e prospere, e não 
esteja acoroçoando o contrabando feito naquelas fronteiras, por meia dúzia de 
estrangeiros que só nos querem sugar a riqueza. 

O Sr. Ariosto Pinto - Esta é a verdade. 

O Sr. Paes de Oliveira - Nesse ponto as palavras do nobre orador são 
dignas do maior aplauso. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não tenho, não posso ter parti pris nesse 
assunto. 

O que pretendo é a defesa da grande indústria nacional do charque, 
que já não é hoje apenas rio-grandense. Quem sabe se antes de 20 anos o Rio 
Grande do Sul não perderá seu mercado brasileiro de charque, pois que quase 
todos os Estados já o estão produzindo? 

Ainda ontem, conversando com o nobre amigo e ilustre adversário 
político, Sr. Baptista Lusardo, manifestava o meu receio de que isso acontecesse 
antes de 30 anos, ao que S. Ex.ª respondeu que talvez antes tivéssemos de 
procurar fazer a exportação do gado em pé do Rio Grande, fomentando a 
organização de companhias para o seu transporte e tiara o da carne congelada. 
Ainda nesse tocante pode ser que esteja reservado um papel eminentíssimo ao 
nosso Estado, que será o de concorrer para levar às populações do Norte do 
Brasil não a carne salgada, que não é das mais saudáveis, mas a carne verde, 
fresca, capaz de enriquecer o organismo dos nossos patricios. 

Sr. Presidente, o que mais alarme fez nesse debate foi o fato dos nobres 
autores do Projeto nÇ> 79-B empregarem a expressão "desnacionalizar o 
charque". Os nossos patrícios são mui ciosos dessas prerrogativas nativistas e 
acharam que a expressão era forte e até escandalosa. 

O Sr. Paes de Oliveira - Há uma questão constitucional a se estudar. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas o projeto, no seu contexto, não é 
inconstitucional. Ainda ontem, referia aos meus colegas de bancada que o 
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ilustre Sr. Carlos Maximiliano, ex-representante do Rio Grande do Sul e ex
Ministro da Justiça, cultor brilhante do direito (apoiados) ... 

O Sr. Baptista Lusardo - Mestre no direito constitucional. (Muito bem.) 

O Sr. Bernardes Sobrinho - Uma grande autoridade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... comentando dispositivos da 
Constituição, diz, claramente, que é do poder soberano do Legislativo votar 
tributações proibitivas, e ainda aquelas que ele denomina de "animação", para 
proteger as incipientes indústrias nacionais. 

O Sr. Paes de Oliveira - Nunca esquecendo a Constituição Federal. 

O SR. FLORES DA CUNHA - É um comentário à própria Constitui
ção. O meu brilhante colega, Sr. Ariosto Pinto, porém, em breves dias, há de 
perlustrar esse assunto, esclarecendo à Câmara o nosso ponto de vista. 

O Sr. Ariosto Pinto - Aliás, já está bastante esclarecido, com o brilhante 
discurso que o nobre colega vai proferindo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Permita, no entanto, o honrado 
representante de Mato Grosso, Sr. Paes de Oliveira, que, nesta palestra 
cordialíssima, que não tem os tons de discurso parlamentar, encontre uma 
solução, dentro da lei existente, do jus constituto, para essa questão que, sob os 
prismas do direito, é insignificante. 

O Sr. Paes de Oliveira-Tenho certeza que V. Ex.ª chegará a esse objetivo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Como o nobre colega sabe, em virtude 
dos nossos tratados de boa amizade com os países vizinhos e da reciprocidade 
existente nas nossas fronteiras, no tocante à aplicação do direito, quando se trata 
de rogatórias, estas, até muito pouco tempo, na fronteira, se podiam fazer de 
juiz a juiz; podemos também, a respeito do trânsito, criar limitações para os 
artigos de procedência nacional, quando é certo que todos os dias são 
estabelecidas proibições para artigos estrangeiros que passem pelo Uruguai ou 
pela Argentina, demandando o Brasil. 

Ainda ontem eu informava aos meus colegas de representação que era 
costume, na fronteira do Uruguai com o Município que habito - o de 
Uruguaiana-, transitarem charutos de havana que burlavam o direito naquele 
país e no Brasil. No Uruguai passavam em virtude da lei de trânsito, pois que se 
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destinavam ao Brasil; vinham de entreposto a entreposto; no Brasil, entravam 
de contrabando. 

A autoridade uruguaia acompanha o embarque das caixas até à 
barranca do rio, e dali em diante, quem manda é Deus. (Riso.) 

Verificando o Uruguai que os charutos de Havana eram contraban
deados lá e no Brasil, proibiu o trânsito desse artigo. A Argentina, no tocante ao 
mesmo caso, estabeleceu postos de entrada por onde o artigo devia ingressar. 

O que tinha a propor aos nobres Deputados por Mato Grosso era o 
seguinte: temos o trânsito das mercadorias nacionais, que passam pelas 
Repúblicas vizinhas, regulado, como sabem, pelo Decreto n. 0 8.547, de l.º de 
fevereiro de 1 911. 

O Sr. Paes de Oliveira - Profundamente lacunoso. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Nem com a lei na mão consigo 
convencer o meu colega? Que imperícia e inépcia minhas! Acho que terei de 
desistir de debater esse assunto. 

O Sr. Paes de Oliveira - Reconheço em V. Ex.ª uma brilhante inteligência. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O texto que regula o trânsito das 
mercadorias nacionais pelas Repúblicas vizinhas é, como disse, o do Decreto 
n.º 8.547, de 1911. Esse decreto ... 

O Sr. Paes de Oliveira - É conhecido em nossa legislação fiscal como lei 
de trânsito. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... regula o trânsito das mercadorias. Diz 
o referido decreto, em seu artigo 1.0 : 

"A exportação do artigo de produção nacional para os portos da 
República, em trânsito por território de qualquer das nações 
limítrofes, será feita mediante certificado de exportação expedido 
pela repartição fiscal no Estado de origem da mercadoria e 
certificado consular expedido pelo cônsul brasileiro no país estran
geiro por cujo território transite a mercadoria, e será regulada pelas 
seguintes disposições". 

O Sr. Paes de Oliveira-Seriainteressante que V. Ex.ª lesse todo o decreto, 
para a Câmara ouvir. São poucos os artigos. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Mas é fatigante. Preferia que cada 
Deputado procurasse a lei e se informasse sobre ela. 

O Sr. Paes de Oliveira - Era para concluir da maneira por que disse a V. 
Ex.ª: é decreto lacunoso. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O que proponho é o seguinte: que desse 
decreto, que regula o trânsito das mercadorias pelo estrangeiro - para não falar 
na palavra desnacionalização, que tanto escandaliza alguns dos Srs. Deputados 
-, se excetuasse o charque. Estava resolvida a contenda. O charque não seria 
declarado desnacionalizado, mas, desde que, para entrar de novo no Brasil, 
houvesse que transitar pelos países vizinhos, teria de ser considerado como 
estrangeiro. 

o sr. joão Villasbôas - Permita-me V. Ex.ª um aparte. Esse decreto, 
embora de caráter geral, foi promulgado para o caso do charque que, para 
entrar em portos brasileiros, transitava por outros países. 

o SR. FLORES DA CUNHA- V. Ex.ª não desconhece que há outros 

produtos nas mesmas condições. 

O Sr. joão Villasbôas - Há; o mate, por exemplo. 

O SR. FLORES DA CUNHA-A lã do Rio Grande vai a Montevidéu e 
achando fabricantes de nosso pais que a queiram comprar toma a entrar no 

Brasil. 

O Sr. joão Villasbôas - Faço a minha observação, porque justamente V. 
Ex.ª frisou que se devia excluir o charque da incidência desse decreto, quando 
ele foi elaborado principalmente visando àquele produto do Rio Grande e de 
Mato Grosso. E tanto isso é exato que as fórmulas do decreto são todas 
referentes ao caso. 

O Sr. Ariosto Pinto- Verificando, entretanto, o Congresso, que os fins do 
decreto foram deturpados devido à intensidade dos contrabandos no Rio 
Grande e em Mato Grosso, ele pode, na sua soberania, regulando o comércio, 
modificar essa lei. 

O Sr. joão Villasbôas - É o que pretende justamente a bancada de Mato 
Grosso: modificar o decreto de modo a se fazer uma fiscalização mais ampla e 
mais perfeita no caso. 

O Sr. Paes de Oliveira - Aperfeiçoar esse aparelho fiscal é o que a bancada 
de Mato Grosso deseja. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- Por outro lado, convém que a Câmara 
saiba que as preliminares da Tarifa das Alfândegas, em seu artigo 1. 0 , declaram 
que todas as mercadorias importadas para consumo estão sujeitas ao pagamen
to do imposto, excetuadas as do artigo 2. 0 , que enumera. 

Como se pode verificar, no § 9. 0 , do artigo, 2.ª, das Preliminares, está 
contida a possibilidade do retomo, ao nosso território, da mercadoria nacional 
exportada que, ou por não encontrar colocação nos mercados externos, ou 
porque se deteriorou, ou ainda por qualquer outro motivo, volte para o Brasil. 

O Sr. Paes de Oliveira - É situação diferente. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O já citado§ 9. 0 , do artigo 2. 0 , admite 
essa hipótese, a do retorno, com determinadas cautelas e seguranças, exigidas 
por lei, quais sejam o certificado da autoridade alfandegária e o da autoridade 
consular brasileira. Ainda mais: o da marca, capaz de fazer diferenciar a 
mercadoria, que procura o retomo, da similar estrangeira. 

O charque, a não ser no invólucro, na aniagem, não sei, de que modo 
poderá ser marcado, a fim de que se consiga averiguar, desde logo, a sua 
origem, para efeito do retomo, pois, quer a marca seja a fogo, quer a tinta, é fücil fazê-la 
desparecer, com o emprego de uma simples faca. Não existe outro meio, salvo o 
da marca no invólucro; mas, assim mesmo, pode-se mudar a aniagem. 

O Sr.joão Villasbôas- Ocorre o mesmo com as garrafas; podem-se mudar 
os rótulos. 

O Sr. Paes de Oliveira - O nobre orador notará no decreto há pouco 
citado "a lei de trãnsito", que não exige, absolutamente, a conferência das 
meréadorias. 

O SR. FLORES DA CUNHA-A conferência, no ponto de embarque, 
não é exigida? 

O Sr. joão Villasbôas - Não; no ponto de transbordo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Como poderemos conferir a mercadoria 
no seu transbordo, no porto de Montevidéu, onde não temos jurisdição? 

O Sr. joão Villasbôas - Mas esta é a única medida que se pode adotar. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Admitir funcionários para ter exercício 
em país estrangeiro? 
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O Sr. joão Villasbôas - Por e:p.tendimento entre os países, como não? É o 
caso do convênio fiscal. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Será seguir o exemplo de São Paulo, que 
nomeia funcionários com jurisdição no Distrito Federal ... 

O Sr. joão Villasbôas - Assim como o próprio decreto estabelece que a 
mercadoria seja verificada, mesmo quando não chegue a ser despachada, pode, 
também, prever a fiscalização no ponto de transbordo. 

O SR. FLORES DA CUNHA-A República do Uruguai, por exemplo, 
toleraria isto? 

O Sr. Paes de Oliveira - Dentro dos navios nacionais, pode-se fazer a 
verificação. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Navio mercante não é navio de guerra. 
Os mestres de direito sabem que até ali não vai o prolongamento ideal do 
território. Salvo se o que aprendi em São Paulo está errado ... 

O Sr. joão Villasbôas- No próprio decreto, citado pelo nobre orador, há 
um caso especial, aquele em que o agente consular pode fazer a fiscalização da 
mercadoria a bordo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Agente consular? É outra coisa. 

O Sr. Paes de Oliveira - Não pode o meu distinto colega negar que o 
Congresso Nacional tem o direito de votar leis, investindo o nosso cônsul em 
Montevidéu da atribuição de verificar o transbordo de mercadorias de um 
navio brasileiro para outro também brasileiro. 

O Sr. joão Villasbôas - A mercadoria nunca poderá estar fora do alcance 
do cônsul, pois este terá que visar os documentos, e não lhe será dado pôr o visto 
sem fazer a verificação in loco, como ocorre no caso da mercadoria não ser 
embarcada no navio para o qual foi despachada. Está previsto no decreto, 
segundo o qual ele tem o dever de realizar de visu a fiscalização das mercadorias 
e, depois, visar os documentos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, que eu, 
apesar de ser tão acoimado de irrequieto e de intolerante, há já quase 15 
minutos não falo, estando com a palavra. (Riso.) 
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Para aproveitar a hora do expediente que me foi reservada, e esperando 
poder continuar na sessão de amanhã as considerações que venho fazendo, 
quero agora, apenas, declarar à Câmara que, em virtude dos discursos por mim 
aqui pronunciados e do debate travado em torno dessa questão, muitos 
funcionários do fisco federal, com jurisdição na fronteira do meu Estado, 
principalmente alguns da Alfândega da minha terra natal, a mui querida 
Santana do Livramento, sentiram-se abespinhados e protestaram contra 
diversas das expressões por mim usadas. 

Não me venho penitenciar do que afirmei nem modificar, de uma 
vírgula, as minhas asseverações. 

O funcionalismo federal, na sua grande maioria, é composto de 
homens de bem (apoiados); no Rio Grande do Sul, porém, do mesmo modo que 
em vários outros Estados, há funcionários corruptos e há funcionários 
corruptíveis. (Apoiados.) 

Não podia eu nivelar todos os funcionários que servem na fronteira do 
Rio Grande, pela promoção de muitos dos quais me tenho empenhado; os que 
são, entretanto, useiros e vezeiros na prática da corrupção, eu os conheço, como 
os conhece a Diretoria-Geral do Tesouro Nacional. 

O Sr. Paes de Oliveira - E por que não são substituídos? 

O Sr. Azevedo Lima - E punidos? 

O SR. FLORES DA CUNHA- São de gorgomilos e gorjas dilatados e, 
de longos anos, conhecidos dos altos funcionários da Nação. Eles pedem, no 
seu protesto, que se lhes prove a corrupção. Se pudessem ser agarrados pelo 
gasganete, em flagrante de fraude, não precisaríamos reclamar essa lei de 
exceção, porque, então, já estariam todos no cárcere. 

É justamente porque tal classe de fraude não deixa rastro que nos 
incumbe coibir o abuso do contrabando, por todos os modos, usando até de 
rigor e de certa violência. 

O Sr. Paes de Oliveira-V. Ex.ª leu, no relatório, dados completos sobre o 
contrabando. Não é crível a impossibilidade de determinar os contraventores. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O funcionário que atualmente exerce, 
em comissão, o cargo de inspetor da Alfândega de Livramento é um caboclo 
mato-grossense, digno, honrado a carta cabal, o Sr, Juruema, mas é constan
temente ludibriado pelos serventuários que ele destaca para verificar a 
mercadoria em trânsito pelas Repúblicas vizinhas. 

Como a Câmara terá oportunidade de ouvir, amanhã, o Sr. Rezende 
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Silva, alto funcionário da Fazenda, designado para o exame das repartições 
localizadas no Rio Grande do Sul. .. 

O Sr. Paes de Oliveira - Uma das mais brilhantes figuras do Ministério da 
Fazenda. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... funcionário honesto, competente ... _ 

O Sr. Simões Lopes - E que já foi punido por ser honrado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... no seu relatório ainda é ma.is 
terminante nas conclusões a que chegou sobre o contrabando de gado e de 
charque no Rio Grande do Sul. 

Será de seu minucioso relatório que tratarei na sessão de amanhã, se V. 
Ex.ª, Sr. Presidente, tiver a bondade de me inscrever para esse fim. 

Era o que tinha a dizer por hoje. (Muito bem; muito bem. O orador é 
vivamente cumprimentado.) 
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CONTRABANDO DO CHARQUE - II 

Sessão de 1 7-8-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA começa dizendo que, do desejo sincero de 
concorrer para a plena· elucidação do debate relativo ao contrabando do 
charque nas fronteiras do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, traz, para ler à 
Câmara, trechos do relatório fornecido ao Sr. Ministro da Fazenda, pelo atual 
conferente da Alfândega do Rio de Janeiro, o Sr.José Rezende e Silva, o qual, na 
primeira vez que foi ao Estado sulino, procurou estudar o problema em todos 
os seus aspectos, apresentando importante e volumoso trabalho, publicado em 
livro, sob a denominação A Fronteira do Sul. 

Passando à leitura do aludido relatório, põe em relevo o tópico em que 
se procura demonstrar que o Brasil, se não precisa importar carne, porque a 
possui em quantidade suficiente para atender ao seu consumo interno, não 
pode, todavia, pretender exportá-la em escala apreciável, e se aconselha mais 
alta taxação sobre o produto similar estrangeiro. 

Quanto à questão, propriamente, do contrabando, não interessando 
apenas ao Rio Grande do Sul e sim a todos os Estados criadores - assinala o Sr. 
Rezende e Silva-, deixou, por isso, de ser problema regional para se transformar 
em.problema nacional. 

Avalia esse alto funcionário em 350.000 o número de reses que entram 
anualmente no Rio Grande do Sul, procedentes das repúblicas do Prata, sob a 
forma: de contrabando. 

Acentua, entretanto, o representante gaúcho, que esse cálculo seria 
exagerado, se apenas se referisse ao contrabando de gado, anualmente orçado 
entre 150 e 200.000 cabeças. Além das divulgadas pela imprensa, possui o 
orador informações pessoais, segundo as quais, devido às providências tomadas 
pelo Presidente do Estado e pelo temor em que estão os contrabandistas, o 
contrabando diminuiu grandemente. 

Depois de fazer considerações sobre o que denomina contrabando, 
entra o Sr. Rezende e Silva no exame detido das diferentes modalidades adotadas 
pelos contrabandistas para introduzirem o gado em pé no Rio Grande do Sul. 

Passa o orador a ler a parte do relatório, que considera mais importante, 
- a relativa ao contrabando do charque. Por esse documento, calcula-se em 
200.000 o número de reses procedentes do Uruguai e da Argentina, que entram 
anualmente de contrabando no Brasil; o contrabando de gado poderá ser 
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estimado em 26.000 contos anualmente, o que, somado aos 30.000 contos de 
charque, perfaz um total de 56.000 contos de réis. 

Depois de tratar das diferentes espécies de contrabando, frisa o 
relatório que, a bem dizer, não há contrabando de charque e sim falsificação de 
documentos, pelas repartições fiscais brasileiras, mediante gratificações dos 
negociantes uruguaios ou argentinos, por intermédio dos charqueadores rio
grandenses. 

Chama ainda o orador a atenção da Câmara sobre o capítulo final, 
segundo o qual o fisco brasileiro nas fronteiras do sul estaria completamente 
desacreditado, tendo grande número dos funcionários ali destacados perdido 
inteiramente o pudor. 

Passa a ler, comentando-o, telegrama que recebeu do Sr. João de 
Souza Mascarenhas, rio-grandense, telegrama esse que o orador considera 
bastante expressivo e que põe de manifesto abusos que precisam ser corrigidos. 

Envia à Mesa, ao concluir, requerimento no sentido da transcrição, nos 
Anais, dos dois relatórios aludidos sobre o contrabando do gado e do 
charque, acentuando que aguardará o voto da Comissão de Finanças às 
emendas apresentadas ao Projeto n. 0 79-B, convencido como está de que, 
defendendo a maior riqueza do seu Estado, defende uma grande riqueza 
nacional. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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AINDA O PROBLEMA DO CHARQUE 

Sessão de 18-7-1928 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, no desejo, sincero e 
ardente, de concorrer para a plena elucidação do assunto que, nestes últimos 
dias, tem sido debatido na Câmara, e que se relaciona com a repressão do 
contrabando do charque nas fronteiras do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso, 
trago hoje a intenção de ·ler os trechos, que julgo mais importantes, do 
importante relatório que o atual conferente da Alfândega do Rio de Janeiro, Sr. 
José de Rezende e Silva, o qual, indo àquele Estado, e completando anterior 
inquérito que já lá fizera, sobre a situação das repartições fiscais e a repressão do 
contrabando do gado e do charque, apresentou às superiores autoridades da 
República. 

Quando, da primeira feita, o Sr. Rezende e Silva foi ao Rio Grande do 
Sul, o seu trabalho esforçado, honesto, procurou abranger, em todos os 
contornos, o problema fiscal no meu Estado. 

E foi de tal modo minucioso e completo, se assim se pode dizer, o seu 
primeiro relatório, que deu para constituir o volume que o Sr. Rezende e Silva 
mais tarde publicou, denominando-o A Fronteira do Sul. 

O outro relatório, da inspeção feita, no decurso do ano passado, pelo 
Sr. Rezende e Silva, se não é tão vasto e completo como o anterior, ainda assim 
oferece larga contribuição para o estudo do debatido assunto. 

Não quero demorar-me, Sr. Presidente, na leitura e na critica ligeira aos 
primeiros capítulos do relatório, que julgo de relativa importância em 
confronto com aqueles que vou ler e que mais de perto e de frente ferem a 
questão do contrabando do charque. 

Diz o Sr. Rezende e Silva, em um dos capítulos de seu último relatório: 

"Está demonstrado pelas estatísticas que são ôtportadores de 
carne os países cuja população humana é sensivelmente menor do 
que a população bovina; e são importadores aqueles em que o 
inverso disso se verifica. 

O Brasil, cuja população humana equivale quase à sua popula
ção bovina, não pode ser um país grande exportador de carne e, pelo 
mesmo motivo, não deve ser um país importador desse artigo, 
porque tem a produção de carne capaz de atender ao seu consumo 
interno. 

185 



O consumo anual de charque em todos os Estados do Brasil 
monta cerca de 7 5 mil toneladas, que correspondem a 900 mil 
reses, e sendo a nossa população bovina de cerca de 34 milhões de 
cabeças, devem estas render um desfrute anual de perto de quatro 
milhões. Destes quatro milhões, podem sair dos Estados produtores 
um milhão e duzentas mil cabeças, mais ou menos, por ano, das 
quais cerca de 200 mil são consumidas no Rio de Janeiro. Resta um 
milhão de reses, das quais 900 mil são consumidas em charque em 
todo o País, e as restantes 100 mil poderão ser exportadas sob a 
forma de charque,. de carne congelada ou em conserva, para os 
países importadores. 

O Brasil, portanto, não é e não pode ser um país grande 
exportador de carne. Se não precisamos importar carne, porque a 
temos em quantidade suficiente para atender ao nosso consumo 
interno, não podemos, todavia, pretender exportá-la em escala 
apreciável. 

Se teimarmos em exportar carne além da correspondente a 100 
mil reses, excedente de nossa produção sobre o nosso consumo, 
seremos forçados a importar, do estrangeiro, carne, talvez com 
desvantagem para nós. 

Não devemos partilhar com o estrangeiro o nosso mercado 
interno de carne, um dos maiores do mundo". 

Como vê a Câmara, o Sr. Rezende e Silva, do alto de sua competência e 
autoridade, aconselha mais elevada taxação sobre o produto similar estran
geiro. 

Prossigo na citação: 

"Devemos, pelo contrário, defender os nossos produtos contra 
a concorrência estrangeira, levada a efeito, vantajosamente, median
te processos criminosos. 

Pouco importa a forma dessa concorrência criminosa, con
trabando de gado ou de charque. Ambos prejudicam os interesses 
vitais da pecuária nacional e devem ser combatidos. 

A questão do contrabando do gado e do charque não interessa 
apenas ao Rio Grande do Sul e sim a todos os Estados criadores e 
deixou, por isso, de ser uma questão regional para se transformar 
em uma questão nacional." 

Diga-se, de passagem, que o Sr. Rezende e Silva é mineiro de 
nascimento, de educação, e é em Minas que mais anos tem vivido no decurso da 
sua existência. 
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Prossegue o relatório: 

"Se o nosso mercado interno exige hoje um consumo de charque 
correspondente a 900 mil reses; se os Estados do Centro já podem 
converter em charque cerca de 200 mil reses, por ano, restarão 
700 mil reses que o Rio Grande do Sul poderá abater por ano." 

Devo ainda informar à Câmara que, nas safras dos últimos anos, o Rio 
Grande do Sul tem abatido entre 500 e 600 mil cabeças. No ano em curso, 
provavelmente, atingiremos à cifra apontada no relatório, de 700 mil cabeças. 

Continuo a citar: 

"Calculando-se em cerca de 350 mil o número de reses que 
entra anualmente no Rio Grande procedente das Repúblicas do 
Prata, sob a forma de contrabando ... " 

Este cálculo seria exagerado se se referisse apen<1-s ao contrabando de 
gado, por isso que ele, anualmente, tem orçado entre 150 e 200 mil cabeças. 
Tenho informações pessoais - e até mesmo aquelas que a imprensa costuma 
divulgar- de que, neste ano, devido às providências tomadas pelo Presidente do 
Rio Grande do Sul e ao temor, de que se achavam possuídos os contrabandistas, 
de verem apreendidos os seus gados ou as suas tropas introduzidas fraudulen
tamente, o contrabando diminuiu de maneira sensível, e, segundo o nobre 
Deputado pelo meu Estado, Sr.Joaquim Osório, é bem provável que o número 
de reses contrabandeadas na corrente safra não haja excedido de 50 mil, 
cálculo com o qual concordo. 

"... de gado ou de charque, restará para aquele Estado a 
possibilidade de matar por ano apenas 350 mil reses, no máximo, e 
como ele precisa matar, no mínimo, 600 mil reses por ano, fica 
explicada a crise em que periodicamente se debate sem remédio a 
pecuária rio-grandense. 

Esta situação tende a tomar-se mais grave. Minas e São 
Paulo, suprindo de charque os seus próprios mercados, levam uma 
vantagem extraordinária sobre o Rio Grande do Sul, distante dos 
centros consumidores e que dia a dia vê diminuídas as suas 
possibilidades de colocar o charque de sua produção. 

A sua única salvação está no afastamento do concorrente 
estrangeiro pela manutenção do imposto sobre o gado hoje existen
te, pelo aumento do imposto sobre o charque e pelo combate 
impiedoso ao contrabando do gado e à falsificação dos documentos 
relativos ao charque em trânsito pelo território das nações limítrofes. 
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Se o Rio Grande do Sul não se libertar do contrabando de gado e 
do charque, ele verá a sua pecuária definhar e ficará sem mercado 
consumidor dos seus produtos pecuários. 

Por isso, a bem da pecuária rio-grandense, que, semelhante~ 
mente a todas as indústrias nacionais, merece proteção contra a 
concorrência estrangeira, máxime quando essa concorrência se faz 
mediante processos criminosos, o atual imposto sobre gado estran
geiro deverá ser mantido, e o imposto sobre charque deverá ser 
elevado ao dobro. 

Ora, sendo a política do atual governo extinguir as isenções de 
direitos, não acredito que se abra uma exceção para o gado 
estrangeiro. A abolição ou redução do imposto sobre gado é uma 
medida que virá beneficiar apenas aos charqueadores rio-granden
ses, isto é, a uma espécie de industriais rotineiros e fadados a 
desaparecer em futuro próximo, quando os frigorlficos e as fábricas 
de carnes conservadas puderem dispor no Brasil de meios de 
transportes terrestres e marítimos capazes de conduzir os seus 
produtos higiênicos aos nossos diferentes mercados de consumo. 

Dissemos que o imposto sobre o charque estrangeiro deverá ser 
elevado para o dobro. 

Se o boi, quando entra vivo no Brasil, paga imposto que 
corresponde em moeda-papel a cerca de 130$000 e deixa ainda, no 
país, como dizem os charqueadores, 70 a 80 mil réis por cabeça, sob 
a forma de salários aos trabalhadores, fretes, impostos aos fiscos 
estadual e municipal etc., paga, apenas de todas essas vantagens, 
um imposto maior do que o charque manipulado no estrangeiro e 
que nenhuma vantagem econômica proporciona ao Brasil. 

Pagando um boi direitos na importância de 130$000, e sabendo
se que uma rês uruguaia pode produzir, em média, 100 quilos de 
charque; o quilo do charque produzido no Brasil de boi uruguaio 
paga o imposto de 1 $300 réis - ao passo que o quilo de charque 
estrangeiro, ao entrar no Brasil, paga de direitos de importação 
apenas 1 $000 - logo o imposto sobre charque estrangeiro deverá ser 
aumentado." 

Passa, então, o autor do relatório, a fazer considerações sobre o que ele 
denomina o contrabando. 

"Considera-se contrabando: 

1. 0 O gado estrangeiro que atravessa a fronteira e se introduz no. 
País sem pagar os direitos devidos; 
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2. 0 O gado encontrado nas fazendas excedente da quantidade 
registrada na repartição competente; 

3. 0 O gado que for encontrado em trânsito dentro da zona fiscal 
desacompanhado dos documentos fiscais exigidos pelo regulamen
to da repressão do contrabando. 

O contrabando de gado em quase todas as suas modalidades se 
faz mediante o concurso e conivência dos fazendeiros que, ou 
praticam abertamente o contrabando, ou protegem sem o menor 
escrúpulo contrabandistas profissionais." 

Prossegue o Sr. Rezende e Silva no exame detido das diferentes modali
dades adotadas pelos contrabandistas para introduzir o gado em pé, no Rio 
Grande do Sul. Este, porém, não é o principal objetivo que me traz à tribuna. 

Assim, procederei à leitura da parte do relatório de S. S.ª que tem 
pertinência com o contrabando de charque. No meu entender, esta é a parte 
mais importante do trabalho do Sr. Rezende e Silva 

"O contrabando do charque 

O charque, no comércio do Brasil, classifica-se segundo sua 
procedência: platino, rio-grandense, mato-grossense etc. Para o 
comércio todo o charque de boa qualidade é - platino - e isto se 
explica pelo fato de ter sido, durante muito tempo, o charque 
daquela procedência o melhor que aparecia no nosso mercado. 
Com o decorrer dos tempos, porém, o Rio Grande do Sul passou a fa
bricar charque tão bom quanto o oriundo do Rio da Prata; 
entretanto, o termo - platino - ficou consagrado no nosso comércio 
para designar o charque de boa qualidade - ainda mesmo que seja de 
produção brasileira. 

Isto não quer dizer, porém, que todo charque platino seja de 
boa qualidade, pois, como é natural, também o há de qualidade má. 

Devido a essa convenção existente no comércio, foi entre nós até 
1914 crença geral de que os nossos mercàdos consumidores de 
charque eram tributários obrigatórios da indústria platina; a guerra 
européia, porém, veio demonstrar a inverdade dessa crença, pois 
ficou mais que demonstrado que a nossa produção de charque é 
capaz de atender, tanto em qualidade, como em quantidade, a todas 
as exigências dos nossos mercados internos. 

A partir de 1914 até à terminação da guerra européia, o Uruguai e 
a Argentina, por auferirem maiores vantagens, mandando carnes 
resfriadas ou conservadas para a Europa, deixavam, por completo, 
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de fabricar charque para o Brasil, cujos mercados foram então 
supridos exclusivamente pela indústria nacional, muito embora 
continuasse o nosso charque de boa qualidade a ser vendido em 
todo o Brasil como se fosse de procedência platina. 

Até 1914, o Rio Grande do Sul figurou nas nossas estatísticas 
como exportando anualmente cerca de 60.000 toneladas de charque,' 
e, a partir daquele ano, o volume dessa exportação caiu a quase 
metade daquela cifra, chegando a reduzir-se aquela metade nos 

. anos de 1916, 1917 e 1918. Isto se explica pelo fato da metade do 
charque que figura na estatística, como se fora exportado do Rio 
Grande do Sul, ser charque platino introduzido no Brasil por 
contrabando, acobertado pelas guias de trânsito por território 
estrangeiro, obtidas fraudulentamente, pelos negociantes platinos, 
das autoridades fiscais brasileiras destacadas na fronteira por 
intermédio de charqueadores estabelecidos no Brasil. 

A partir de 1914, a exportação do charque do Rio Grande do Sul 
caiu de 60 mil para 30 mil toneladas, segundo as estatísticas. Mas é 
preciso que se diga que esse decréscimo de exportação não significa 
decréscimo de produção. O Rio Grande do Sul continuou a 
produzir a mesma quantidade de charque que produzia anterior
mente. A diferença para mais, que figurava nas estatísticas como 
procedente do dito Estado, era constituída por charque platino que, 
por meios fraudulentos, figurava como exportado daquele Estado. 

Calculando-se em 30 mil toneladas o charque platino que entra 
no Brasil como sendo de procedência do Rio Grande do Sul e que os 
direitos de importação por quilo, desse charque, importam em 1$, 
papel, teremos que o valor do contrabando do charque poderá ser 
estimado em 30 mil contos de réis, anualmente, sem falar do 
charque platino que entra por contrabando no Brasil como sendo de 
origem mato-grossense. 

Por outro lado, o gado uruguaio e argentino sempre entrou de 
contrabando pelas nossas fronteiras do Sul para o fim de ser abatido 
nos frigoríficos e charqueadas estabelecidos no Brasil. Pode-se 
calcular em 200.000 o número de reses procedentes do Uruguai e 
Argentina que entram anualmente de contrabando no Brasil. 
Sabendo-se que pelo câmbio atual o imposto de 30$, ouro, por 
cabeça equivalem a cerca de 130$, papel, o contrabando do gado 
poderá ser estimado em 26 mil contos de réis, anualmente, os quais, 
somados aos 30 mil contos do charque, teremos um total de 56 mil 
contos de réis. 



Mas não é somente o fisco o prejudicado em virtude desse 
comércio criminoso. 

Os nossos estancieiros deixam de encontrar compradores para 
seu gado ou são forçados a vendê-lo com redução de preço, e o 
charque fabricado no Brasil, por não encontrar mercado que o 
queira, visto estar abarrotado de charque platino contrabandeado, 
inutiliza-se em grande parte. 

Todo gado que deixou de ser vendido, por falta de comprador 
devido à concorrência do contrabando, tendo que permanecer por 
mais de um ano nas invernadas, acarretando essa permanência 
uma despesa anual por cabeça nunca inferior a 50$, o prejuízo que a 
falta de compradores ocasionou aos estancieiros atinge cerca de 10 
mil contos de réis. Por outro lado, o retraimento dos compradores 
determina a baixa do preço do gado que se vendeu. Sabendo-se que 
se venderam no Rio Grande do Sul, em 1926, 500 mil bois, e que o 
preço do gado naquele ano sofreu uma baixa de cerca de 50$ por 
cabeça, devido ao contrabando, conclui-se que os estancieiros 
sofreram, por esse motivo, um prejuízo que se poderá estimar em 
cerca de 25 mil contos de réis, os quais somados aos 1 O mil contos de 
réis acima referidos, perfazem o total de 35.000 contos de réis. 

Os prejuízos resultantes do contrabando do gado e do charque, 
só no Rio Grande do Sul, podem ser estimados em cerca de 90 mil 
contos de réis." 

Trata, agora, o competente e probo Dr. Rezende e Silva, no outro 
capítulo, das diferentes modalidades do contrabando de charque, modalidades 
que, sucintamente, já tive oportunidade de expor à Câmara. 

Reza o relatório: 

"As modalidades do contrabando 

A bem dizer, não há contrabando de charque e sim falsificação 
de documentos pelas repartições fiscais brasileiras, mediante gratifi
cação dos negociantes uruguaios ou argentinos por intermédio dos 
charqueadores rio-grandenses. 

Quando um charqueador rio-grandense deseja exportar os seus 
produtos para qualquer ponto do Brasil em trânsito pelo território 
das nações limítrofes, requer ao chefe da repartição fiscal respectiva 
a expedição de um certificado de trânsito pelo território das nações 
platinas e que prove no destino ser o dito produto de origem 
brasileira, a fim de, quando entrar no destino, no Brasil, ficar isento 
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do pagamento dos direitos de importação que teria de pagar se fosse 
estrangeira. 

De posse do requerimento, o chefe da repartição fi~cal 
designa um funcionário para assistir ao embarque da mercadoria e à sua 
passagem para território estrangeiro. Esse funcionário atestará no 
certificado que o produto foi embarcado e transpôs a fronteira. 

A vista desse> atestado o chefe da repartição fiscal manda expedir 
o certificado de trânsito que entrega uma via ao interessado e remete 
outras vias para o consulado em Montevidéu ou Buenos Aires e para 
a alfândega do porto do destino da mercadoria. 

A fraude 

Um charqueador requer à repartição fiscal brasileira a expedi
ção de um certificado para 10.000 fardos de charque que pretende 
exportar para o Rio de Janeiro em trânsito pelo território do Uruguai, 
O chefe da repartição designa um funcionário para assistir ao 
embarque da mercadoria. Apesar da mercadoria não existir, o 
funcionário atesta que ela embarcou, e à vista desse atestado o chefe 
da repartição fiscal brasileira expede o certificado - que o char
queador entrega ao negociante uruguaio mediante, em regra, a 
gratificação de 300 réis por quilo." 

O Sr. Paes de Oliveira - Justamente porque não há conferência. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Diz, mais, o relatório: 

"Acobertado por esse certificado fraudulento, o negociante 
uruguaio exporta para o Brasil charque estrangeiro, que aqui entra 
sem pagar direitos, visto, segundo o certificado, proceder ele do Rio 
Grande do Sul, em trânsito pelo Uruguai. 

Como os 10.000 fardos de charque podem pesar cerca de um 
milhão de quilos, o imposto a pagar, no Brasil, pelo charque 
estrangeiro, seria de mil contos de réis. O negociante uruguaio, 
comprando o certificado por 300 contos, para serem divididos entre 
o charqueador em nome do qual foi expedido o certificado, o 
funcionário que atestou que o charque embarcou e o chefe da 
repartição que expediu o certificado ganham ainda 700 contos e mais 
a importância do frete que os 10.000 fardos deveriam pagar à estrada 
de ferro, pelo transporte da mercadoria entre a fronteira do Brasil e 
Montevidéu. O negócio é, pois, tentador, mormente sabendo-se 



que os representantes do fisco na fronteira estão convencidos de que 
ninguém os pune e que, apesar de tudo, não se desmoralizam nem 
perdem a consideração social. 

Outra forma: o charque produzido por um boi é de duas 
qualidades: pato e manta." 

Preciso explicar o que sejam patos e mantas. Patos são as partes 
correspondentes ao que chamamos, no Rio Grande, paletas, carne inferior; 
manta é a carne que, na fronteira, gauchescamente, se denomina de costilhar, a 
parte que cobre as costelas, muitas vezes, desde o que lá se qualifica também de 
picanha, até a ponta do sanwador. 

Agora, no caso em questão, se o fisco não é o pato, é pelo menos quem 
paga o pato ... (Riso.) 

Diz o Sr. Rezende e Silva, na sua linguagem de mineiro: 

"O pato, que é a parte mais magra, é preferido pelo mercado de 
Cuba e Antilhas, e a manta, que é a parte mais gorda, é preferida 
pelos mercados brasileiros. 

Chegada a Montevidéu ou Buenos Aires uma partida de 
charque brasileiro em trânsito para porto brasileiro, é ela descarre
gada para terra, onde se faz a substituição dos fardos de pato por 
outros de manta uruguaios ou argentinos. Os patos brasileiros são 
exportados para Cuba, como se fossem uruguaios ou argentinos e, 
acobertados pelo certificado de trânsito, são exportados para o 
Brasil com igual quantidade de fardos contendo mantas. 

O Uruguai ou a Argentina lucram duplamente com isso, porque, 
por um lado, seus negociantes ganham com a exportação do 
charque brasileiro para Cuba e, por outro lado, ganham não 
pagando os direitos de importação do seu charque exportado para o 
Brasil. 

Acontece também que o charqueador brasileiro obtém o 
certificado de trânsito para o charque que ele diz desejar exportar 
para o Brasil e que, entretanto, de Montevidéu ou Buenos Aires, 
exportam efetivamente para Cuba - e feito isso vende naquelas 
cidades o certificado de trânsito, que servirá para se introduzir no 
Brasil charque estrangeiro, como se fosse nacional, a fim de se evitar 
no destino o pagamento dos direitos devidos. 

Há ainda o caso dos certificados falsos." 

Chamo a atenção da Câmara sobre o final desse capítulo do Sr. 
Rezende e Silva; quero que ainda uma vez se convençam aqueles poucos e 
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pequenos detratores que tenho no Rio Grande, motivo da atitude que assumi 
quanto à repressão do contrabando do gado e do charque e das razões que tive 
quando quis descrever as dimensões das suas gulas e gorgomilos. 

É o seguinte, Sr. Presidente: 

"Como se vê, o fisco brasileiro na fronteira do Sul está 
completamente desacreditado e grande número dos funcionários ali 
destacados já perdeu completamente o pudor". 

Sr. Presidente, esse é o fim do capítulo do Sr. Rezende e Silva, relativo 
ao contrabando do charque! 

Antes de encerrar as minhas pobres considerações (não-apoiados), e 
pedindo à Câmara, dada a sua boa vontade já manifestada, a inserção, nos Anais do 
Congresso, dos dois relatórios elaborados sobre o contrabando do gado e do 
charque no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, desejo ler um cabograma que 
recebi, esta noite, de ilustre cidadão rio-grandense, que por sinal é meu 
adversário político, telegrama contendo grave asseveração, no tocante ao 
volume do charque produzido em Mato Grosso, e à estatística organizada pelo 
Serviço Pastoril do Ministério da Agricultura, relativa ao ano de 1925. 

Quero louvar-me na informação do meu digno patrício, Sr. João de 
Souza Mascarenhas ... 

O Sr. Ariosto Pinto - Autoridade no assunto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... a quem não tenho a honra de 
conhecer pessoalmente, mas de cuja honorabilidade e competência poderão 
dizer os meus coestaduanos do extremo da fronteira do Rio Grande e os que 
representam essa terra na Câmara. 

S. S.ª, além de mais, reside em Pelotas, distante, pois, de mim, que 
moro na heróica Uruguaiana, lá na fronteira da Argentina. 

De fato, trata-se de cidadão que tem absoluta independência de 
proceder, aquela que, segundo o grande Pedro Lessa, deriva da independência 
econômica. Meu adversário político, sempre terçou armas com as hostes a que 
pertenço, no terreno da dignidade e da urbanidade, sem jamais extralimitar-se 
no manifestar e no defender os seus ideais partidários. 

Os Srs. Deputados Joaquim Osório e Barbosa Gonçalves poderão 
também afirmar da idoneidade do Sr. Souza Mascarenhas. 

O Sr. joaquim Osório - É pessoa de toda a idoneidade e competência. 

O Sr. Barbosa Gonçalves - Também sei que é homem muito operoso e 
competente no assunto. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Agradeço o testemunho dos nobres 
Deputados. 

Pois bem: vou ler o telegrama: 
"Peço licença para lembrar ilustre patrlcio ... " 

Releve-me a Câmara explique o motivo por que os rio-grandenses 
costumam chamar o coestaduano de "patrício". Não vai nisso uma idéia de 
bairrismo nem diminuição ao profundo amor que todos votamos ao Brasil, 
grande e glorioso. (Muito bem.) Essa expressão, provavelmente, vem do costume 
que tinham os primeiros bandeirantes, que dominaram aquelas fronteiras, de 
se tratarem de patrlcios, quando viviam em constantes embates com o espanhol 
invasor, que lhes queria tomar a terra. 

Não sei se esta minha explicação será suficiente. 
Vários Deputados - Perfeitamente. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Diz, porém, o telegrama: 

"Peço licença lembrar ilustre patrício conveniência compulsar 
estatísticas Delegacia Serviço Indústria Pastoril Ministério Agricul
tura, referentes matanças Mato Grosso e rendimentos gados. 
Estatísticas safra 1925, única conheço, verifica-se exagerado peso 
médio charque, só explicável por contrabando bois vacas, cento e 
onze quilos charque, vinte quatro quilos couro, treze quilos 
gordura." 

É preciso notar que o gado de Mato Grosso é pegado a bolas e laço, 
porque é bravio e raras são as fazendas que têm invernadas e divisões de 
aramados. Naquele Estado existem até fazendeiros - e os nobres represen
tantes, com assento nesta Casa, podem atestar - que ignoram ao certo a 
quantidade de reses que possuem, pois o gado prolifera no meio das florestas 
ou nas estepes. 

Prossigo na leitura do despacho: 

"Nosso Estado, média oitenta cinco· quilos; Rio da Prata 
ao redor 95. Bois 111 quilos charque mestiços zebus deveriam dar 
40 quilos couro 35 gordura" 

Como vê a Câmara, o gado do Rio Grande do Sul, que já é melhor, 
ainda assim fica abaixo do Rio da Prata, que dá 95 quilos, em média. 

Quanto ao zebu, é um arcabouço de osso coberto de couro; e no Brasil, 
aliás, é ele representado por melhor tipo que o de Ceilão e da Índia. É fácil de 
explicar: nesses dois países, os proprietários não dispõem de mais de 4, 5, 6 ou 8 
reses, não têm criação extensiva. 
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Na Índia e em Ceilão não existem, sequer, pastagens iguais às nossas 
que são rudimentares, de qualidade inferior, mas, na verdade, abundantes. Lá, 
sendo arenoso o terreno, o gado, as poucas cabeças de que dispõe cada 
proprietário, se alimentam de pastagens aquáticas que vicejam nos regatos e nos 
córregos que se desviam do Ganges, e em cujas margens é feita alguma 
plantação. 

Assim, o zebu indiano ou o de Ceilão não é, corno já disse, mais do que 
um arcabouço de osso e couro; chegando ao Brasil e encontrando pastagens de 
qualidade inferior, mas abundantes, enche e cria carne. 

O Sr. ]oviano de Castro- Por isso é a raça que mais resultado apresenta em 
nosso país. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O ideal em pecuária é ter menor número 
e melhor qualidade. 

O Sr. Fidelis Reis - V. Ex.ª sabe que os frigoríficos de Barretos, em São 
Paulo, estipularam preço mais alto para a carne de gado mestiço? Parece que 
não é preciso argumento melhor. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Meu caro colega, o gado indiano, para 
pastagens nativas, é, industrialmente, excelente; sabe, porém, o ilustre 
Deputado, que é técnico, que vários mercados da Europa não querem aceitar 
carne de zebu. 

O Sr. Fidelis Reis - A carne exportada de São Paulo pelos frigoríficos é 
carne de gado mestiço de zebu. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Vou dar a explicação, sem debate. 
Certos mercados de consumo europeus repelem a carne de zebu 

porque é fibrosa, é desigual, não está suficientemente misturada com a gordura; 
serve para os mercados da Itália e da França, que aceitam qualquer carne; mas o 
inglês, por exemplo que come o roastbeef, só quer carne das raças nobres, da 
chamada "marmorizada", proveniente do Devon, do Duhran, Hereford e 
tantos outros. 

O Sr.] oviano de Castro - Uma vez, em São Paulo, o Dr. Pereira Barreto foi 
recebido e festejado em certa fazenda, sendo-lhe servido um churrasco. Pois 
bem, comeu a carne e achou-a esplêndida, acreditando ser de caracu; 
entretanto, creia V. Ex.ª, era de zebu! 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Sabem os nobres colegas como 
respondo ao aparte do ilustre representante de Goiás? Dizendo que" quando se 
tem fome, tudo é bom". (Riso.) 

Quero, porém, terminar a leitura desse importante recado telegráfico. 
Diz ainda o Sr. João de Souza Mascarenhas: 

"Tal desproporção rendimentos torna patente falso número 
abatido e exagerado peso médio charque, só explicável por contra
bando a não ser que charque Mato Grosso esteja crivado de grãos de 
chumbo". 

Esse o telegrama do Sr. João de Souza Mascarenhas. 
Sr. Presidente, para rematar minha pálida digressão sobre o assunto 

(não-apoiado), quero enviar a V. Ex. a um requerimento no sentido da inserção nos 
Anais da Câmara dos Deputados, dos relatórios dos Srs. José de Rezende e 
Silva e José dos Santos Leal sobre o contrabando nas fronteiras do sul. 

Estou convencido de que a Casa não negará assentimento ao meu 
pedido, porque, publicados esses relatórios na íntegra, poderá cada um dos Srs. 
Deputados tomar conhecimento, serena e demoradamente, do magno assunto. 

Aguardo, Sr. Presidente, que a douta e ilustre Comissão de Finanças se 
manifeste sobre as emendas oferecidas ao Projeto n. 0 79-B, e, sem abrir mão do 
nosso ponto de vista, declaro a V. Ex.ª que, defendendo a maior riqueza do meu 
Estado, defendo uma grande riqueza nacional. (Muito bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado.) 
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FLORES PEDE Q.UE SE TRANSCREVA O MANIFESTO 
DE GETÚLIO VARGAS SOBRE A RECENTE 

CAMPANHA PRESIDENCIAL E PROTESTA CONTRA O 
CASTIGO INFLIGIDO À BANCADA FEDERAL DA PARAÍBA 

Sessão de 6-6-1930 

O SR. FLORES DA CUNHA-Quero, Sr. Presidente, antes de entrar no 
exame do caso senatorial da Paraíba, aproveitar-me do ensejo, que se me 
depara, de ocupar a tribuna, para ler, na íntegra, o patriótico manifesto do 
honrado e brilhante Sr. Getúlio Vargas, dirigindo-se à Nação, para expor-lhe a 
sua digna atitude na recente campanha presidencial, e, ao mesmo tempo, 
agradecer aos nossos com patrícios o desassombro cívico que demonstraram, ao 
lhe sufragarem o nome, com a honesta e colossal votação, que lhe não puderam 
desreconhecer os adversários, nos comícios memoráveis de 1.0 de março, 
arrostando a cólera jupiteriana do poder federal. 

Confio em que o contexto desse documento constará, ipsis-litteris, do 
meu discurso. Q.ue a tesoura da censura não lhe faça deformadoras amputa
ções, nem lhe deturpe, por qualquer forma, o exato pensamento! 

À NAÇÃO BRASILEIRA 

"Julguei de meu dever, após as eleições de 1.0 de março último, 
explicar e definir a minha situação perante a opinião pública do País, na 
qualidade de candidato da Aliança Liberal, à magistratura suprema da 
República. 

A conveniência dessa manifestação mais se acentuou em acatamento à 
referência contida nas tranqüilizadoras palavras que, falando à imprensa, logo 
depois do pleito, proferiu o Dr. Borges de Medeiros, venerando chefe do 
Partido Republicano. 

Aguardava apenas que o Congresso Nacional se pronunciasse a 
respeito do reconhecimento de poderes dos candidatos, não só à presidência da 
República como à renovação do mandato legislativo. Era natural que a forma 
desse pronunciamento influísse sobre minhas impressões, como influiria 
fatalmente sobre o espírito público. 

Reputo desnecessário mencionar circunstanciadamente as fraudes e 
compressões, que, no decorrer das eleições e nas urnas, foram verificadas em 
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número não pequeno, abrangendo toda a larga escala dos processos de 
mistificação, que o reiterado viciamento do sufrágio popular tornou entre nós 
inevitáveis, mercê da incultura política dos executores da lei, cujos truques e 
ardis a mesma legislação eleitoral estimula e propicia. Tão defeituosa é esta, 
com efeito, e tão alarmante a sua elasticidade, que, na maioria dos casos, não 
seria possível apontar onde começa ou termina a fraude. 

Ela é, por assim dizer, inerente ao sistema e depende apenas de 
desenvoltura, maior ou menor, dos que a aplicam. Estado houve em que as 
urnas só se abriram nas respectivas capitais. No interior, a vontade popular não 
se pôde exprimir, submersa no enxurro das atas falsas. 

Por intermédio de procuradores, tentei examinar os trabalhos de 
reconhecimento, para que pudesse, concientemente, confessar de público a 
minha derrota, se dela me convencesse. Negaram-me vista. Não me assiste o 
direito de julgar em causa própria. Como candidato, devo acatar a decisão dos 
poderes competentes e instituídos para a apuração e o reconhecimento das 
eleições. 

Não se confunda este escrúpulo . com deserção nem se tome por 
fraqueza o intuito de prevenir e o desejo de evitar possibilidades de ações contra 
qualquer forma de opressão ou violência. Tratando-se de uma campanha de 
feição nitidamente popular, como a que apoiou minha candidatura, cabe ao 
povo manifestar se está ou não de acordo com o seu encerramento. 

Realizado o pleito, esgotados os recursos legais da apuração e do 
reconhecimento, extingue-se também a ação do candidato, que não deve tomar 
atitudes pessoais, para que se lhe não lance a pecha de instigador de paixões em 
benefício próprio. No Rio Grande do Sul, a opinião pública divide-se em dois 
fortes partidos. A estes, como às demais agremiações políticas, que com eles se 
identificaram, incumbe traçar com toda a liberdade o rumo quanto à conduta 
futura da Aliança Liberal. 

Como Presidente do Rio Grande do Sul, restringir-me-ei às funções 
decorrentes do meu cargo, pugnado pelo aperfeiçoamento moral e pela 
prosperidade material do Estado. Como político, subordinar-me-ei à orien
tação do Partido Republicano do Rio Grande, a que pertenço. 

Encheu-me de íntimo desvanecimento o modo por que o meu Estado 
correspondeu entusiasticamente ao apelo das urnas, com o apoio dos seus 
partidos tradicionais, na impressionante lição da "frente única". 

Não menor satisfação experimentei, em face dos sufrágios obtidos em 
outros pontos do Brasil, em demonstrações vibrantes de abnegação, coragem 
cívica e patriótico idealismo, através dificuldades inúmeras. 

Hipotecando, agora, mais viva ainda, nova gratidão a todos quantos 
sustentaram, com tamanha galhardia, minha candidatura, considero-os deso
brigados dos compromissos assumidos espontaneamente. 
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Os votos de quase 800.000 cidadãos livres constituem, por si sós, 
expressivo prêmio, que me compensa de todas as injustiças e agressões. Não 
guardo da luta ódios nem ressentimentos; não formulo queixas nem fujo a 
responsabilidades. Não renego igualmente as idéias que sustentei. É com 
serenidade e segurança que reafirmo a minha convicção de que o País está a 
exigir profunda modificação, não só nos nossos atos e costumes políticos, como 
também em muitas de suas leis, sobretudo a eleitoral. Confio ainda em que essa 
modificação se processará dentro da ordem e do regime. Sua indispensabili
dade e urgência não escapam à percepção dos responsáveis pelos destinos da 
nacionalidade. 

Não é demais, entretanto, frisar que a solução dos problemas 
brasileiros deve ser dada de acordo com a índole e os interesses do povo 
brasileiro e não com adoção de teorias estranhas ao nosso meio. 

Não há, hoje, divergências de opinião no tocante à necessidade do 
restabelecimento da tranqüilidade dos espíritos, que depende exclusivamente 
de uma política de tolerância, respeito e garantia de todos os direitos por parte 
dos governantes, que será tanto mais louvável quanto mais fortes estes se 
julgarem. 

Por isso mesmo se revelam principalmente os atos de prepotência 
agora praticados pelo Congresso contra a Paraíba e Minas Gerais como a mais 
deplorável incompreensão do momento histórico. Punem-se dessa forma 
sumária com a truculência dos reconhecimentos dois Estados da Federação que 
não supunham constituir delito em um país republicano pleitea.r desassombra
damente a vitória das urnas em favor dos candidatos de suas preferências. O 
Estado de Minas teve também a sua representação privada de tomar parte nos 
trabalhos de reconhecimento. 

Essas e outras iniqüidades servem apenas para dificultar os esforços de 
todos os bons patriotas no sentido do apaziguamento geral da Nação, burlando 
os fins e os ideais da campanha política e vincando mais ainda o traço de 
descontentamento popular. É o que demonstram os protestos partidos de todas 
as consciências livres, às quais juntei os meus, que agora sinceramente reitero. 

A pressão moral evidencia uma lacuna cujos efeitos tanto prejudicam 
ao Brasil, é mais forte, entretanto, do que se imagina. Não acredito que esteja 
longe a necessária retificação dos rumos da democracia brasileira. 

Assim o exige a felicidade da Pátria, que deve ser a preocupação maior 
de todos os cidadãos." 

Passo, agora, dominado de "áspera tristeza, que nasce de uma clara 
visão dos abismos da maldade humana", a expor, em bem poucas palavras, os 
motivos por que votarei, no caso da Paraíba, em favor do reconhecimento do 
ilustre Sr. Tavares Cavalcanti. 
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Bem sei que esforços, os mais desesperados e ingentes, não lhe poderão 
mudar a sorte, decidida, de há muito, como o foi, pelo poder, sem freio, do 
Presidente da República. O Chefe da Nação, mais uma vez, abusa, assim, do 
devotamento e da docilidade de seus amigos, com o lhes exigir a homologação 
de atroz iniqüidade. 

É, entretanto, preciso que a paixão do poder seja saciada. E ela o será! 
Não me deterei, por isso, no exame do parecer do Sr. Celso Bayma, nem no dos 
demais papéis relativos às eleições da Paraíba. Seria em pura perda ... O Senado, 
maís do que suficientemente esclarecido, vai sancionar o que já foi, de há muito, 
deliberado, independentemente de pareceres e de quaisquer elementos proba
tivos, ou de informação. 

Agora, se, como juiz, me tivesse de adstringir à opinião exarada pelo 
relator, confesso que não saberia como, afinal, decidir e votar, por isso que, 
desconexo e claudicante o seu trabalho, só mesmo dispondo de esotérica 
dialética se poderá compreendê-lo e interpretá-lo. 

Fala o Sr. Senador Bayma em simulação, violência, coação e fraude, 
transplantando, contra a doutrina e contra a lei, para o Direito Público, tudo 
quanto, na matéria, se diz, e é doutrina paófi.ca, no campo do Direito Civil. 
Nesse sentido se apadrinha com vários autores e faz curiosas citações. Alude, 
também, às justificações e demais provas apresentadas pelos contendores, 
tendentes a demonstrar, umas, as irregularidades havidas no pleito e, outras, a 
sua correção e lisura. Deixa, porém, de optar por uma delas e termina 
aconselhando o reconhecimento do candidato diplomado. 

Pergunto: esse diploma promanará, acaso, de fonte "cuja pureza não 
possa sofrer dúvida?-" Por certo que não. Já hoje ninguém ignora a forma por 
que foi composta a Junta Apuradora da Paraíba e a moralidade e circunspecção 
de seus membros. 

·Admira e surpreende a divergência flagrante existente entre o parecer 
do Sr. Senador Celso Bayma e o aprovado pelo Congresso, que julgou boas as 
eleições para Presidente e Vice-Presidente da República! Às páginas 41 e 42 do 
respectivo avulso lê-se: "Do processo eleitoral do pleito presidencial do 1.0 de 
março do corrente ano no Estado da Paraíba, foram presentes ao relator todos os 
documentos, dos quais, em detido estudo, pôde-se verificar ter o mesmo corrido 
normalmente, excetuadas as poucas irregularidades que adiante enumeramos". E 
ainda: "São estas as únicas irregularidades que o relator pôde oferecer ao exame 
da 2.ª Comissão". Assim concluiu o seu relatório o ilustre Deputado Fulvio 
Aducci, representante, como o Sr. Celso Bayma, do Estado de Santa Catarina, 
que o vai presidir, e encarregado de estudar e relatar as eleições presidenciais 
naquela circunscrição da República! 

De modo diferente, sobre o mesmo pleito, opina o seu coestaduano, 
Sr. Senador Celso Bayma: "Do estudo feito em todo o processo eleitoral do 
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Estado da Paraíba resulta a convicção da existência, em grande escala, da fraude 
nos alistamentos, de fraude nas eleições e de coação no sentido clássico da 
expressão do Código". É bem certo que se não pode validar um pleito 
processado com alistamento indubitavelmente fraudulento, ou com outra 
qualquer fraude comprovada, desde, porém, que, na expressão da lei eleitoral, 
altera o resultado da eleição; mas, daí a inverter o resultado de um pleito, sob a 
alegação de fraude, generalizada por presunção generosa e amiga, de correli
gionário solícito e dedicado, vai um abismo. 

Olvidou o Sr. Senador Bayma de acentuar a quem o dolo e a fraude vão, 
pelo seu parecer, aproveitar, e, varrendo a idéia de, serenamente, anular aquelas 
eleições, avançar que o Estado "já estava convulsionado por motivos políticos," 
e ainda que "a normalidade constitucional não poderia ser integralmente 
assegurada ... " Manda, não obstante, nas conclusões do seu parecer, apurar e 
aprovar as eleições proferidas em Teixeira (Seção de Imaculada) e em Princesa 
(l.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª seções), justamente aqueles Muniópios em que imperou o 
cangaço e onde, ainda hoje, se está combatendo para o exterminar! 

Isto posto, não vejo como justificar o que se vai fazer. A nenhum 
pretexto se deverá obrigar a prática de uma ação, que envilece e humilha 
homens dignos e respeitáveis nos atos comuns da vida. 

Ontem, quando aqui se discutia o adiamento para hoje do caso 
paraibano, ao concordar com a providência solicitada, disse o Sr. Senador Celso 
Bayma que estava disposto a debatê-lo em qualquer terreno, em dia claro. Para 
mim, por mais claro que esteja o dia, o que vai aqui, hoje, faltar éa luz da razão, 
muito mais poderosa e necessária do que a luz do sol que o maravilhoso poeta 
catarinense chamou de: 

"Rei astral dos sidéreos azuis". 

No momento em que o espírito cruel e vingativo dos dominadores se 
assanha para imolar mais uma vítima, não será demais que eu leia para que 
também se integre nos Anais desta Casa e na crônica dos tempos em que vivemos, 
de completa alucinação, as nobres palavras de indignado protesto com que 
Borges de Medeiros fulminou a decapitação, na Câmara dos Deputados, de 
todos os representantes da Paraíba: 

"Presidente João Pessôa - Paraíba - a grave injustiça que seu Estado 
acaba de sofrer, sendo clamorosamente espoliado de sua legítima representa
ção federal, incentivará a ação política republicana rio-grandense em prol de 
uma radical reforma eleitoral como único meio que ainda pode ter a virtude de 
evitar a falência do sistema representativo no Brasil. Neste momento sinto-me 
no dever de levar a V. Ex.ª o conforto da minha solidariedade admirativa ante a 
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inquebrantável resistência às opressões que atormentam e infelicitam a sua 
Paraíba. Atenciosas saudações. - Borges de Medeiros." 

Chego ao fim das considerações que precisava fazer. Com toda 
fortaleza de ânimo declaro que não contribuirei com a minha solidariedade 
para que se consume mais uma atrocidade política. A noção que tenho do 
direito e o amor que voto à liberdade me estariam, antes de qualquer outra 
razão, impedindo, doutro modo, agir. 

Não ficarei isolado, bem o sei, na atitude que ora assumo. Mas, quando 
assim não fosse, nela permaneceria sozinho, até ver extinguir-se o mandato que 
aqui desempenho e dar, portanto, por encerrada a minha vida pública. 

Enquanto se não mitigarem, ou modificarem, os costumes políticos, 
não haverá seriedade nem confiança, na prática do regime, continuando o 
esbulho indecoroso dos direitos mais sagrados e erigido como norma de 
conduta entre os nossos homens públicos. 

Não me quero enfileirar dentre os da escola nefasta "que acredita", 
como diria o luminoso Rui Barbosa, "que a ocasião é a mãe da verdade 
política". Como ele, também, "estou convencido, pelo contrário, de que a 
verdade política está acima das ocasiões". 

Era hábito inveterado, entre os dominadores da cordilheira dos Andes, 
durante e mesmo depois da influência espanhola, açoitar os índios escravizados 
e obrigá-los, empós dos mais terríveis castigos, a ir beijar a mão do que os 
flagelara, dizendo: 

"Dios se lo pague". 
Não serei, felizmente, dos que, depois desta sessão do Senado, terão de 

lhe dizer: 
"Q.ue Deus lhe pague". (Muito bem; muito bem.) 
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FLORES CONTRA A PENA DE MORTE 

Sessão de 9-1-1946 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, meu 
propósito, vindo à tribuna, obedece ao pensamento de dar minha adesão, 
profundamente sincera, às palavras aqui proferidas pelo ilustre sociólogo e 
nosso brilhante colega, Sr. Gilberto Freire, ... 

O Sr. Gilberto Freire - Agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... quando achou de, em nome da 
consciência universal cristã, protestar contra a pena de morte (muito bem) para os 
criminosos nazistas julgados pelo Tribunal de N uremberg, como também para 
aqueles que estão sentil).do pendente sobre suas cabeças o cutelo vingativo das 
nações que os acharam de submeter a processo e julgamento. 

Não é, Srs. Deputados, que encontre explicações, atenuantes, justifica
tivas para os crimes inomináveis cometidos pelos nazistas alemães; sei bem que 
os crimes por eles praticados são daqueles que não encontram, na ordem do 
mundo, nenhum modo de expiação proporcional. (Muito bem.) Ainda assim, 
quero ficar com os ensinamentos do cristianismo: - Não matarás. 

Uma vez mais se deve repetir o ensinamento, porque já basta de sangue 
derramado no mundo. 

O Sr. Maurício Grabois - V. Ex.ª permite um aparte? A clemência para 
com esses bandidos nazistas, condenados em Nuremberg, poderá significar, 
para o futuro, a morte de milhões de homens livres. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, também, a morte da civilização 
cristã. 

O Sr. Maurício Grabois- Ao contrário: significa defender a democracia e o 
progresso, dos quais esses homens foram os maiores inimigos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não se defende a democracia, nem o 
progresso da cultura humana, cortando cabeças. 

O Sr. Rui Almeida - Há um provérbio que diz: - Q.uem com ferro fere, 
com ferro será ferido. 
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O Sr. Presidente - Peço ao Srs. Deputados não apartearem sem licença 
prévia do orador. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Respondendo ao nobre Deputado, 
Sr. Rui Almeida, quero frisar que se não trata de empregar os métodos nazistas, 
mas os métodos humanos. 

Sr. Presidente, muito pouco tenho a dizer. Desejo, apenas, reforçar o 
protesto feito pelo ilustre Deputado, Sr. Gilberto Freire, e sei bem que não 
existe, na imaginação humana. maneira de descobrir punição para os atos 
praticados pelos nazistas. 

O Sr. joão Amazonas - Estou certo de que V. Ex.ª não exprime os 
sentimentos do grande eleitorado que o mandou para esta Casa. 

O Sr. Pereira da Silva - Está exprimindo os sentimentos de humanidade, 
os sentimentos que sempre foram contra o ódio e a vingança. 

O Sr. Presidente - Atenção! O ilustre orador está sendo prejudicado; 
peço aos Srs. Deputados não mais o interromperem. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Já combati também à mão armada, até 
meus próprios compatrícios. 

O Sr. Pereira da Silva - Mas estendeu-lhes depois a mão generosa. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sei que durante a luta, durante o 
combate, durante as refregas não se mede golpe.· É a luta. É preciso que 
alguém saia vencedor. Passada, porém, a peleja, querer levar ainda ao 
sentimento de vingança a punição dos vencidos é ultrapassar tudo quanto a 
cultura humana e a cultura cristã já conquistaram para a humanidade! 

O Sr. Maurício Grabois - V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. FLORES DA CUNHA- Pois não. 

O Sr. Maurício Grabois - Não se trata, Sr. Deputado, de vingança, nem de 
ódios, mas de fazer justiça para com esses bandidos que mataram, na Europa, 
cerca de vinte milhões de homens, crianças e mulheres. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Para mim, muito mais terrível seria a 
punição com a condenação à cadeia perpétua, do que pelo enforcamento ou 
fuzilamento. 
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O Sr. Negreiros Falcão - Muito bem. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Penso que, no atual estado da 
civilização humana, não devemos regredir. O homem é. irmão do homem, ... 

O Sr. Maurício Grabois - Não sou irmão de Goebbels! 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... e o que cabe fazer aos nazistas 
criminosos é segregá-los da sociedade humana, para, durante o tempo de vida 
que lhes restar, expiarem os males praticados. 

O Sr. Negreiros Falcão - V. Ex.a está traduzindo o sentimento do povo 
brasileiro. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Compreendo que os crimes praticados 
pelos nazistas são inexpiáveis; compreendo o barbarismo das expressões 
daquelas guardas S. S., quando um pobre alemão vinha reclamar pelos seus 
parentes metidos nos fornos de cremação: "Dali só se sai pela fumaça da 
chaminé." Mas ainda assim, passada a refrega, condenados à prisão perpétua, 
eles expiarão em alto grau os enormes crimes que cometeram. 

O Sr. Maurício Grabois - Hoje é a clemência; amanhã será o indulto. 

(Trocam-se vários apartes.) 

Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpanos.) - Peço aos Srs. Deputados que 
não interrompam o orador, cujo tempo de que dispõe está a findar. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O que determinou minha vinda à 
tribuna foi, precisamente, dar minha solidariedade ao brilhante Sr. Gilberto 
Freire ... 

O Sr. Gilberto Freire - Muito agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... cujas afirmações vi contestadas, 
algumas com aleivosia, por pretensos literatos deste país. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 
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DEPOIMENTO DE FLORES SOBRE A 
SITUAÇÃO POLÍTICA DO PAÍS 

Sessão de 25-10-1946 

1 O Sr Presidente - T~m a palavra o Sr. Adelmar Rocha. 

O Sr. Adelmar Rocha - Sr. Presidente, cedo a palavra ao Sr. Deputado 
Flores da Cunha. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Flores da Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, antes de desincumbir-me 
da missão que me foi dada pela União Democrática Nacional, quero submeter à 
apreciação de V. Ex.ª, para que obtenha a aprovação da Casa, requerimento 
pedindo a inserção nos Anais dà Câmara do discurso do Sr. Correia e Castro, 
pronunciado no momento de empossar-se no cargo de Ministro da Fazenda, e 
dos artigos dos Srs. José Maria Whitaker e Eugênio Gudin, publicados no O 
jornal, de 22 e 23 do corrente, que tenho a honra de passar às mãos de V. Ex.ª. 

Meus Senhores, recebi do meu brilhante e ilustre chefe, Sr. Otávio 
Mangabeira, o encargo de, em nome do nosso glorioso partido, trazer a sua 
solidariedade aos protestos levantados no recinto da Câmara relativamente aos 
atentados ignominiosos praticados no Estado do Piauí contra os elementos da 
imprensa que labutavam e labutam nas nossas fileiras. 

Não quisemos, ainda, Sr. Presidente, cancelar a abertura do crédito 
feito a S. Ex.ª o Sr. General Eurico Dutra, quando dos primórdios do 
entendimento realizado entre os majoritários e a oposição no seio da 
Assembléia Constituinte. 

O Sr. Barreto Pinto - V. Ex.ª não fechou a conta; mas, já fez alguns 
descontos ... 

O SR. FLORES DA CUNHA- O que quero é dizer que o amor que 
votamos a meu país e o desejo de vê-lo restabelecido nas boas normas de vida 
constitucional nos inibem de dar exarcerbação ao protesto que ora formulo. 

Não sei se não será melhor acreditar na boa fé, nas ótimas intenções que 
animam o Sr. Presidente da República nos anseios demonstrados de apaziguar 
o País para, normalizando-lhe a vida, restabelecer a confiança de todos em 
nossa destinação. Não quero, não posso, não desejo fazer demagogia no seio da 
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nossa ilustre Assembléia; mas, é do conhecimento de todos que, enquanto não 
forem eleitos os governadores e as respectivas assembléias legislativas, os 
Estados continuarão a ser administrados por delegados do poder federal. Esses 
delegados, os atuais interventores, só podem pautar sua ação pelas diretrizes 
dadas pelo Presidente da República e pelo seu Ministro da justiça. 

Estão, porém, se sucedendo, agora, as arbitrariedades, os desmandos, 
os desmantelas nos Estados governados pelos delegados do Sr. General Eurico 
Dutra. 

Deve causar espanto, ou estranheza, aos representantes da Nação, venha 
eu fazer crítica a atos de interventores de outros Estados, esquecendo o meu 
próprio, onde esses desmantelas, essas arbitrariedades, essas prepotências 
também têm sido praticadas em larga, em alta escala. 

Não o fiz, até hoje, como a Câmara é testemunha, por querer poupar 
aos meus compatrícios o espetáculo degradante do nosso dilaceramento pelas 
paixões desencadeadas. A lavagem, aqui, de "roupa suja" só poderia concorrer 
para nos diminuir aos olhos da Nação. 

O Sr. Adelmar Rocha - A "roupa suja" do Piauí está sendo lavada com 
sangue. Esta a razão pela qual protestamos com veemência. Ficamos muito 
gratos ao apoio que nos traz V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Por tais motivos é que ainda não vim ao 
plenário para denunciar a situação deplorabilíssima das finanças públicas do 
meu Estado, situação de bancarrota, em que nem os governantes sabem a 
quanto monta o déficit. Estabeleceu-se até entre o antigo Secretário das Fi
nanças e o que serviu durante o interinato do Presidente Linhares. Assevera 
este que o déficit, oscila entre 100 e 150 milhões de cruzeiros, afirmando 
aquele, no entanto, que voltou a ocupar o cargo, que o montante do déficit 
ainda não estava apurado, mas que, provavelmente, não passaria de 100 
milhões de cruzeiros. 

O Sr.Fernandes Távora - V. Ex.ª pensa que no domínio federal a coisa é 
diferente? Ninguém sabe a situação das finanças do País. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Estão assistindo a esta sessão da Câmara 
representantes do partido governista rio-grandense. Sabem eles bem dos 
motivos de minha atitude aguardando que os acontecimentos viessem a se 
estabelecer, de modo a que, sem nos dilacerarmos, sem nos arranharmos em 
público, agitados por paixões subalternas, a situação se esclarecesse para 
conhecimento do País inteiro. 
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Recebi centenas de telegramas, denunciando atos atrabiliários do atual 
governo .rio-grandense: a remoção do coletor estadual de Alegrete, meu 
correligionário Major Borges - um bravo de outras contendas removido para o 
município longínquo de Santa Rosa, na região missionária; a transferência do 
promotor público Rodrigues da Silva, do município de Lajeado; as perse
guições feitas aos infelizes e valorosos ferroviários do Rio Grande do Sul que, 
por se terem incorporado a uma greve, talvez por eles iniciada, para obterem 
melhoria de seus salários, até hoje não foram reintegrados em seus lugares, 
tendo sido removidos, com suas pobres famílias, para regiões longínquas e 
desprovidas de qualquer conforto. 

Mas, não é o Rio Grande do Sul que está em tela. Acredito que teremos 
oportunidade, eu e meus ilustres colegas do PSD do Rio Grande do Sul, de 
debater, com dados oficiais, a situação a que reduziram o Estado, que, antes em 
todos os tempos, foi de finança limpa e próspera 

Meu protesto, em nome da União Democrática Nacional, é contra a 
brutalidade do atentado a um órgão da imprensa udenista do Piauí, que não só 
teve suas oficinas depredadas, máquinas destruídas, tipos empastelados, como 
até morto o vigia das oficinas e ferido um outro auxiliar. 

O Sr. josé Cândido - Permito-me interromper o nobre orador, para 
comunicar à Casa que, decorridas mais de 48 horas deste atentado inominável, 
semelhante à situação de terror da Capital piauiense, agora mesmo, o 
Presidente da Comissão Executiva da União Democrática Nacional no Piauí, Sr. 
Eusipedes Aguiar, e o corpo redatorial do jornal depredado, foram obrigados a 
pedir garantias à Força Federal, em face da insegurança em que se encontram os 
udenistas naquele Estado. E o apontado executór do empastelamento do jornal 
continua solto, impune, passeando pelas ruas da cidade, armado e ameaçando 
os nossos correligionários! 

O SR. FLORES DA CUNHA- Srs. Deputados: sabemos, todos quantos 
fazemos política estadual, que, de tempos em tempos, ocorrem atentados à 
liberdade, praticam-se atos de violência, cometem-se delitos desonestos da 
paixão política. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que faltam três minutos 
para terminar a hora destinada ao Expediente. 

(Trocam-se diversos apartes.) 

O SR. FLORES DA CUNHA- Peço aos meus colegas que me permitam 
concluir, dada a exigüidade do prazo de que disponho. 
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Parece, Srs. Deputados, que já é tempo de o Sr. Presidente da República 
exercer, em toda a plenitude, a sua autoridade, determinando aos seus 
delegados, nos Estados, cessem de praticar violências, porque, a não ser assim, 
teremos de recorrer ao procedimento que aqui ontem proclamou um valoroso 
e jovem representante do Piauí: teremos de voltar a aplicar a pena de Talião. E, 
então, será dente por dente, olho por olho! 

Não quero acreditar que alguém deseje, por motivos políticos ou 
outros quaisquer, ensangüentar o nosso país, ceifando vidas. Disputemos as 
posições eletivas, nos comícios, e, quem obtiver maioria, que governe. Para isso, 
não é preciso matar! 

O Sr.josé Bonifácio-Convém V. Ex.ªque seria no Palácio Guanabara? ... 

O SR. FLORES DA CUNHA- Eu, por enquanto, não quero ir até lá. 
Ainda não fechei o crédito que abri ao Sr. General Eurico Dutra. 

O Sr. Adelmar Rocha - No Piauí é mais cômodo disputá-las pelas armas. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, ontem, quando aqui 
falava o ilustre Deputado trabalhista Sr. Barreto Pinto, tive ensejo de acompa
nhar a crítica que fazia, com o maior ou o menor fundamento, trazendo para o 
seio da Câmara questões relativas a militares, que estariam sendo submetidos a 
sanções disciplinares. 

Individualmente, com a minha coragem pessoal e moral, devo dizer 
que li com assombro, e até com entusiasmo, as cartas publicadas pelo Tenente
Coronel Solon Lopes de Oliveira e posteriormente a de um major ilustre cujo 
nome, no momento, não me ocorre. 

Como muito bem asseverou o ilustre General Euclides Figueiredo, 
não devemos entrar no exame das questões de disciplina; o fato é que se estão 
repetindo as injustiças. O clamor está-se levantando no seio do próprio 
Exército. Parece, assim, que urge elaborarmos no Congresso uma lei de 
promoções, para evitar essas injustiças, impedindo o compadresco e o 
filho tismo. 

O Exército só se prestigiará fazendo justiça aos seus próprios membros, 
de modo que aqueles que tiverem merecimento recebam o devido prêmio. 

O Sr. Adelmar Rocha - Ninguém com mais autoridade do que V. Ex. a para 
tomar essa iniciativa. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Parece-me que o General Euclides 
Figueiredo já está incumbido de tratar da sua elaboração. 
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O Sr. EucUdes Figueiredo - Pelo menos, nesse sentido, fui solicitado por 
um grupo de companheiros do Exército. 

O Sr. Barreto Pinto - Para lei desta natureza devemos requerer urgência. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador estar findo o tempo de que 
dispunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Quero respeitar a V. Ex.ª, Sr. Presidente. 
Não desejo se repita comigo o incidente há pouco verificado com o ilustre 
Deputado Sr. Lino Machado. Isto, por um lado; e, por outro, pelo muito que 
me merece o ilustre professor, que preside os nossos trabalhos, pedir-lhe-ia 
alguns instantes de tolerância para ultimar as minhas considerações. 

Sr. Presidente, não sei se poderia repetir, agora, a expressão de uma 
clássica e célebre carta de um bispo português dirigida a D. Sebastião, quando 
este queria tentar a tragédia de Alcácer-Quibir: "Amanse V. Ex.ª a grandeza do 
seu coração - e assim continuará a gozar a simpatia e apoio da unanimidade da 
Câmara." (Riso). 

Senhores! O meu tempo está esgotado e preciso dar desempenho à 
missão de trazer a minha solidariedade aos companheiros do Piauí. 

Acredito - porque ainda não esgotei as reservas de minha boa fé- que o 
Sr. Presidente da República fará punir os autores do brutal atentado contra o 
órgão udenista do Piauí e fará aplicar sanções contra todos os que se acharem 
em culpa. 

De qualquer modo, estas advertências não devem deixar de ecoar aos 
ouvidos do Sr. General Eurico Dutra. Se, como acredito, S. Ex.ª está 
sinceramente animado do propósito de apaziguar os ânimos no País, é preciso 
agir sem perda de tempo, porque, se o não fizer agora, parece-me que será 
tarde ... (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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FLORES DEPÕE SOBRE SUAS DIVERG!NCIAS COM GETÚLIO VARGAS 

Senão de 2-12-1946 

O SR. FLORES DA CUNHA (Movimento geral de atenção). (Lê o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, não sei se por boa ou má fortuna, não estive presente à 
celebrizada sessão em que, turvado e desabrido, o Sr. Getúlio Vargas desafiou 
os seus adversários e todos quantos dele se sentissem com agravos a resolver, de 
mangas arregaçadas e a braço partido na rua, as querelas e quizílias pessoais. 
Desde o início dos trabalhos da Assembléia Constituinte, ficara por ela 
assentada a praxe de não realizar sessões aos sábados. Foi por isso que, não 
tendo sido notificado de que naquele dia haveria sessão, achava-me ausente. 

Se, porém, tivesse comparecido e ouvido a increpação provocativa, 
estaria, naturalmente, atingido e, portanto, no dever de declarar-me incluído 
no numeroso grupo de homens públicos deste país reiteradamente ofendidos, 
agravados, perseguidos e infamados pelo Sr. Getúlio Vargas. Nessas condições, 
não poderia fugir ao desafio, ainda quando, de antemão, soubesse que teria de 
enfrentá-lo em desigualdade e desproporções de meios de luta, por isso que ele 
deixara, como de costume, nos corredores e nos arredores do Palácio 
Tiradentes, os seus inseparáveis e façanhudos guarda-costas, os mesmos que 
lhe cobriram a retirada escandalosa e precipitada. 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que a Mesa se sente em 
grande dificuldade. Liberalmente consentiu que os Srs. Deputados tratassem 
de matéria estranha à proposição em debate. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não é estranha, Sr. Presidente; é 
pertinente. 

O Sr. Presidente - Já agora, ante a declaração de V. Ex.ª de que a 
matéria é pertinente ... 

O SR. FLORES DA CUNHA- É política e pertinente. 

O Sr. Presidente - ... pode V. Ex.ª prosseguir. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Espero que me não negareis a devida 
vênia para não referir os motivos, muitos de ordem política e outros de ordem 
pessoal, que determinaram a distância em que hoje me acho da pessoa d~ Sr. 
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Getúlio Vargas. Tudo isso, a seu tempo e documentação, virá a lume, e, só então, 
poderão os contemporâneos julgar da nossa ação e conduta, sobretudo de 1930 
para cá. Agora, porém, é inelutável o meu dever de oferecer reparos ao seu 
discurso de anteontem, proferido em Porto Alegre. 

Ou muito estou em engano e erro, ou S. Ex.ª se equivocou, rotunda
mente, quando atribuiu ao belo e nobre movimento de 29 de outubro móveis 
inconfessáveis e impatrióticos. É que, querendo ver na iniciativa salvadora das 
classes armadas outras intenções que não as de repor o Pais na verdadeira senda 
da legalidade democrática, descambou para o terreno ingrato da difamação, 
descuidoso, entretanto, do dever de explicar por que, ainda à última hora, tudo 
tentara para se manter no poder e não permitiu a livre manifestação da 
soberania nacional. 

Atribui, agora, à interferência subornadora da alta fiança internacional 
as razões de sua queda. Ora, convenhamos, Senhores, uma de duas: ou o Sr. 
Getúlio ensandeceu de vez, ou pretende aferrar-se ao antigo e mau vezo de 
ludibriar o povo, fazendo-se de vítima. 

O Sr. Gurgel do Amaral - Que diz V. Ex.ª do discurso do Sr. Embaixador 
Berle, imiscuindo-se na política interna do Brasil? 

O SR. FLORES DA CUNHA- Por agora, vamos liquidar o caso de que 
me estou ocupando. 

O Sr. Gurgel do Amaral - O aparte é irrespondível! 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não! Tenho a coragem moral para 
declarar que achei maravilhoso aquele discurso. 

O Sr. Gurgel do Amaral- Que a opinião pública do Brasil fique sabendo o 
modo de pensar de V. Ex.ª! 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ela não me atemoriza. 

O Sr. Gurgel do Amaral-A opinião de V. Ex.ª entra em conflito com a 
opinião livre do Brasil. V. Ex.ª está contra a soberania nacional. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Dentro da lógica, se o Sr. Getúlio Vargas admite 
que caiu a 29 de outubro por manobra das finanças internacionais, também 
admite que a sua permanência pelo curto espaço de 15 anos foi possível por 
mera condescendência dessas finanças internacionais; se estas tiveram força 
para derrubá-lo, seriam a única força capaz de mantê-lo. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- Preciso, porém, concluir meu discurso, 
a fim de mostrar ao Sr. Presidente que há correlação no projeto que está na 
Ordem do Dia. 

Dizia eu: (lendo} ... ou o Sr. Getúlio ensandeceu de vez, ou pretende 
aferrar-se ao antigo e mau vezo de ludibriar o povo, fazendo-se de vítima. 
Porque o Sr. Getúlio Vargas foi enxotado do governo, primeiro porque era 
claramente vista a sua intenção de continuar e, depois, porque ninguém podia 
suportar por mais tempo o homem desalmado, nefasto e inepto que nos levara à 
inflação da moeda e do crédito, cujas virtudes ele tanto enaltece, à fome que 
devora nossas populações, ao descalabro econômico, à anarquia das finanças, à 
crise dos transportes pela imprevisão, ao abastardamento dos caracteres pela 
compressão policial ou pelo sabido suborno, ao desprestígio do Poder 
Judiciário pelo desrespeito às suas decisões e, ao fim, quase que à ruína total! 

Personalidade inquietante e satânica, depois de tantos malefícios e 
tranquibérnias, ainda tenta perturbar o ambiente político do País, intervindo na 
contenda eleitoral, por si ou por intermédio de galopins, mais com o ânimo de 
fazer confusão e criar dissídio entre os partidos do que o de consolidar e 
prestigiar o regime que, nisso é sincero, abomina e repudia. Nem doutro modo 
se deve interpretar a sua ausência no ato de assinatura da nova Constituição a 18 
de setembro. Afastando-se propositadamente e não comparecendo àquela 
solenidade, demonstrou, cabal e ostensivamente, que estava em desconformi
dade com tudo quanto se contém na Constituição, amplamente discutida e 
livremente aprovada pelos representantes da Nação. Estava ele, não obstante, 
na obrigação não só de debater, discutir, apresentar sugestões e emendas, 
como, também, na de a subscrever, ainda que o fizesse com restrições. 

O Sr. Fernandes Távora-O Sr. Getúlio Vargas foi coerente, pois não podia 
assinar uma Constituição quando sempre foi ditador. 

O SR. FLORES DA CUNHA (Lendo.) - Não pôde, porém, vencer a 
imensa ojeriza que vota a tudo que cheira a legalidade e se contrapõe ao 
despotismo. Daí o azedume agora demonstrado contra as novas instituições e a 
justificação da ausência aos últimos atos constituintes. 

CÜ.mpre notar que, de uma única feita, ousara falar e, isso mesmo, só 
para xingar os seus adversários. 

É bem provável que a Constituição não tenha consubstanciado no seu 
contexto todos os ideais e anseios do povo brasileiro. O que, entretanto, não se 
poderá negar é que nela se reflete, pelo menos, a média das opiniões dos mais 
competentes e, igualmente, a das exigências imperativas da hora incerta que 
vivemos. Ouviu-se e procurou-se atender a todos os ecos das grandes correntes 
do pensamento político, sociológico e econômico do Brasil. Estará longe de ser 
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obra perfeita e intocável, mas, ainda assim, não deverá deixar de produzir farta 
messe de frutos, até que outros venham a revisá-la para melhor. 

A crítica feita ao nosso trabalho, e de que ora me ocupo, mereceria 
atenção e respeito, se não viesse, como vem, eivada de maldade e de ódio. 

Contra tais agouros todas as cautelas serão poucas: o homem sente-se 
ferido na sua ambição desmedida e, por isso mesmo, é perigoso e capaz de 
qualquer aventura tresloucada e iníqua. 

Eleito senador federal pelo seu Estado natal, tinha assumido compro
missos claros e implícitos com a corrente partidária que o votara. Pois bem: 
abandonou-a da noite para o dia, inclinando-se para outra, aquela que mais lhe 
lisonjeia a epiderme e que também lhe pareceu a mais forte. 

Vai para mais de ano que o Sr. Getúlio Vargas começou a tecer elogios 
pomposos ao Sr. Walter Jobim, candidato há muito escolhido pelo PSD, com o 
seu assentimento, para o cargo de governador do Rio Grande do Sul. Deixou-o, 
agora, à beira da estrada, com o freio e o pelego nas mãos, como, pitorescamente, 
costuma-se dizer entre a boa gente fronteiriça! · 

Essa contramarcha não surpreendeu a ninguém: ele nunca se com
promete a sério e de modo definitivo! Oblíquo e tortuoso, maquiavélico e 
insensível, pouco se lhe dá que o alcance o opróbrio da duplicidade. 

Lembro-me de que o interpelei, na presença dos Drs. João Carlos 
Machado e Adalberto Corrêa, em Petrópolis, sobre os motivos da prisão do Dr. 
Pedro Ernesto, logo após os lamentáveis acontecimentos sangrentos de 1935. 
Contestou-me que sobre a conduta do Dr. Pedro Ernesto estava em crise de 
consciência, por isso que este o avisara da proximidade da eclosão do movimento 
sedicioso e pusera à sua disposição a policia municipal, toda bem armada e 
municiada. De nada valeu a Pedro Ernesto a fidelidade e nobreza de seu gesto: 
foi destituído do cargo, processado e mantido em prisão por largo tempo! 

Agiu sempre assim, aparentemente na defesa da ordem, mas, em 
verdade, a serviço do seu interesse, o de perpetuar-se indefinidamente no 
mando. 

Não chegou ainda a ocasião de tratar do modo por que comigo se 
conduziu. Terei um enorme rosário para desfiar, mais em honra da história e da 
.verdade, do que para satisfazer sentimentos de vingança, que em mim seriam 
subalternos e denotariam inferioridade moral. Não comigo, mas o Sr. Getúlio 
Vargas está obrigado à prestação de contas: a Nação é que a reclama e a exigirá 
completa, no mais breve prazo. 

E, para finalizar, faço-lhe a advertência generosa de que, no caso, toda 
protelação só desvantagens lhe poderá trazer, visto como o seu julgamento já 
começou! ... (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

215 



FLORES DEPÕE SOBRE A REVOLUÇÃO PAULISTA DE 1932 

Sessão de 2-12-1946 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto. Tem a palavra o Sr. 
Flores da Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, senti-me no dever de 
apresentar à consideração da Câmara dos Deputados projeto de lei, subscrito 
por mais de cem Srs. Deputados, no sentido de tomar insubsistente a reforma 
administrativa do General Bertoldo Klinger, a qual se verificou em 1932. 

Sou insuspeito para falar da personalidade desse ilustre General.Já tive 
ensejo de asseverar, perante a Assembléia Nacional Constituinte, que, nos 
dolorosos acontecimentos de 1932, quando do movimento constitucionalista 
de São Paulo, ficamos em campos opostos. Penitenciei-me ante aquela 
Assembléia de ter sido talvez a força decisiva que deu a vitória ao Sr. Getúlio 
Vargas. Se do ponto de vista político é enorme, imenso mesmo, o meu erro, do 
ponto de vista pessoal e de consciência, sinto-me bem ao afirmar que agi de 
acordo com os imperativos de um pensamento são e sereno. Se o espisódio, no 
decurso de minha pobre vida, voltasse a ocorrer, agiria de idêntica maneira. 

Dito isto, sinto-me também na obrigação moral de afirmar à Câmara 
dos Deputados que o projeto de lei em discussão nada mais é do que uma 
necessária reparação à reforma administrativa do ilustre General Bertoldo 
Klinger, que até hoje se tem mantido na digna atitude de nunca ter reclamado 
coisa alguma, apesar de perceber vencimentos que já foram majorados uma, 
duas e três vezes. 

É o General Bertoldo Klinger uma glória do nosso Exército. Alta 
capacidade militar, caráter impoluto, cultura imensa, era ele tido, quando em 
atividade, como uma das mais notáveis cabeças do Estado-Maior do Exército 
brasileiro. 

Quero dizer que, em relação a esse eminente militar, encontrei, apenas 
de parte de alguns Deputados, restrições à ortografia por ele criada para a língua 
portuguesa ... Foi assim que, ao solicitar a assinatura do ilustre e brilhante Sr. 
Mário Brant, S. Ex.ª pressurosamente a apôs no requerimento, declarando que 
o fazia com restrições quanto à ortografia ... (Riso.) 

O projeto, porém, já obteve pareceres favoráveis das Comissões de 
Segurança Nacional e de Constituição e Justiça. É um ato de reparação, e, 
aprovando o projeto, concorreremos para que sejam melhorados os venci-
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mentos daquele grande cabo de guerra, que, pela idade que atingiu, não poderá 
mais exercer o generalato, em atividade. 

Eu estava no estrito dever de pronunci;:tt estas palavras e pedir a 
aprovação do projeto, pois tenho pelo General Bertoldo Klinger o mais alto 
apreço e reconheço em S. Ex.ª uma das mais brilhantes figuras militares que o 
Exército do Brasil já produziu. (Muito bem.) 

Antes de deixar a tribuna desejo ler carta por mim recebida daquele 
ilustre General, concebida nos seguintes termos: (lê) 

"Rio de Janeiro (Piedade, Rua da Capela, n. 0 102), 14 de 
novembro de 1946. 

Exm. 0 Sr. General Flores da Cunha. DD. Deputado Federal. 
Nesta. - Cordiais cumprimentos: 

Só agora, pela leitura do Diário do Congresso, edição de 7, fiquei 
inteirado do seu projeto de lei que tornará insubsistente a minha 
reforma administrativa. Por isso, só agora lhe apresento parabéns 
por esse gesto, bem seu, bem de general. 

Não pareça a V. Ex.ª, por esse intróito, que pretendo, vaidoso, 
negacear com os devidos agradecimentos a V. Ex.ª e aos mais Srs. 
Deputados que também assinaram o projeto: é que, acima do meu 
interesse pessoal, vejo pairar o da coerência do Poder Público 
reconstitucionalizado. 

Muito reconhecido, sobremodo ante o generoso considerando 
inicial, agradeço a V. Ex.ªs o nobre propósito, bem como desde já 
agradeço a todos os mais Srs. Congressistas que a esse projeto hão de 
fazê- lo lei. 

Com efeito: se voltamos a ter Constituição Política "constitu
cional" - não meramente outorgados por senhor absoluto, outorga 
ainda assim claudicante da expressa restrição, nem sequer apenas 
mental, da despótica faculdade do uso e abuso do supermagno 
decreto-lei-, desapareceram, ipso facto, os pseudocrimes, portanto as 
penas a tal título impostas, crimes que só o foram porque os autores 
recalcitraram abertamente em querer Constituição. 

E, desde que os Poderes Públicos recobraram a dignidade, só 
compatível com a investidura pela forma da Lei Magna, emanada da 
soberania nacional; desde que, atendidas de primeira urgência 
assoberbantes necessidades gerais, puderam pensar em corrigir 
situações pessoais injustas; evidentemente a coerência, o irrecusá
vel, o decente, era encarar nessa espécie como no n. 0 1 o caso do 
chefe militar do movimento armado pró-Constituição, desencadea
do e fracassado quatorze anos antes. 
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Naquela madrugada de 32, em que a imensa maioria da opinião 
nacional, de que V. Ex.ª com seu habitual desassombro fora porta.
voz, sucumbiu às metralhadoras (ainda então sem couraça!), foi V. 
Ex.ª fator decisivo do nosso malogro; por isso mesmo, restabelecida 
a Constituição, ninguém mais autorizado na Câmara dos Deputados 
de 46 do que V. Ex.ª para proporcionar ao Poder Legislativo a 
honrosa iniciativa dum ato, que é uma lição de coerência. 

Com meus cordiais agradecimentos e parabéns tenho a satisfação 
de saudar como, 

De V. Ex.ª patrício, admirador e obrigado (a) Bertoldo Klinger." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas.) 



O PROBLEMA DO TRIGO NO BRASIL 

Sessão de 5-12-1946 

O SR. FLORES DA CUNHA (Sobre a ata.) - Sr. Presidente, como do 
conhecimento de todos, a sessão especial, convocada para tratar do trigo, foi 
requerida por muitos Srs. Deputados e, em primeiro lugar, por mim. 

Meu propósito, tomando a iniciativa da apresentação daquele reque
rimento, foi, justamente, dar ao assunto certa consistência, de modo a sairmos, 
em dela tratando, do terreno meramente acadêmico ou da exibição de cultura e 
erudição relativamente à triticultura. 

Ontem foram aqui pronunciados - segundo tenho ouvido - bons, 
magníficos discursos, verdadeiras monografias sobre o trigo no Brasil. 

Não compareci no início da sessão porque, sabendo que já haviam sido 
inscritos sete Deputados, acredíi:ei que só poderia falar do meio para o fim da 
sessão. Assim, entretanto, não ocorreu, segundo fui informado, pois a Mesa 
chamou-me em primeiro lugar para ocupar a tribuna. 

Meu desejo agora, falando sobre a ata, é o de deixar bem claro que o 
assunto já está exaustivamente debatido - não direi elucidado, porque a 
controvérsia prossegue, porém, alguns pontos ou conclusões podem consi
derar-se assentados. Primeiro, o de que a cultura de trigo é possível no Brasil; 
segundo, existirem sementes selecionadas e experimentadas que, distribuídas 
entre os agricultores, podem aumentar grandemente a cultura e a produção do 
trigo no País. 

Ora, a segunda conclusão ou o verdadeiro exame da questão, pelo lado 
econômico, deve ser confiado aos técnicos e aos que versam os assuntos 
econômicos, comerciais e industriais. 

No Rio Grande do Sul, onde tive mais íntimo contato com os 
plantadores de trigo, verificou-se, depois da Proclamação da República, que a 
cultura desse cereal vinha sendo abandonada porque não remunerava suficien
temente o trabalhador rural ou o agricultor. Por isso, de declínio em declínio, 
chegou, até, a apresentar uma safra insignificante. 

Alguns dos governos que teve o Rio Grande do Sul procuraram criar 
estações experimentais para o selecionamento das sementes de trigo. H0je, é 
comumente sabido, em todo o meu Estado, como, aliás, em todos os países 
onde se planta e se cultiva o trigo, que as pragas ou enfermidades que atacam os 
trigais são: primeira, o carvão; segund,a, a ferrugem; terceira, o chamado 
pulgão, que destrói as lavouras da aveia e do trigo. Para combater essas pragas há 
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uma infinidade de processos técnicos e científicos. No Uruguai, onde se planta 
aveia e trigo, destinados a engorda do gado que deve ser abatido na estação 
invernosa, combate-se a praga do que ali se chamam os avenais e os trigais com 
uma borboleta que, multiplicada, é solta nas lavouras e devora o pulgão, 
tornando-as indenes dessa praga. Contra o carvão, os técnicos acharam que se 
podia adotar um processo de fumigação dos trigais, por intermédio da água 
quente, que o elimina completamente, livrando as plantações. desse mal. 
Contra a ferrugem há processos conhecidos, mas o melhor é, sem dúvida, o da 
seleção de sementes resistentes à enfermidade e que se multiplicam de maneira 
esplêndida, dando lavouras que reproduzem imensamente as sementes plan
tadas. 

O Sr. Oscar Carneiro - Se deixássemos de cultivar nossos produtos 
agrícolas por causa das pragas, chegaríamos à seguinte conclusão: nada 
cultivaríamos, porque todos estão sujeitos a pragas - a cana-de-açúcar, o 
algodão ... 

O Sr. Medeiros Neto -Até o coqueiro do Norte. 

O Sr. Oscar Carneiro - ... de maneira que a razão não é convincente; pelo 
contrário. 

O SR. FLORES DA CUNHA - .Estou-me referindo às pragas que 
atacam os trigais, porque foram estas a causa determinante do declínio da 
plantação do trigo no Rio Grande do Sul e, até, em outros Estados. 

O Sr. Oscar Carneiro - Estou de pleno acordo com o pensamento de V. 
Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Tenho porém pouco tempo, de sorte 
que peço licença para prosseguir. 

O Sr. Oscar Carneiro - Pode então terminar à vontade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Os apartes de V. Ex.a me satisfazem, 
mas, infelizmente, é pouco o tempo de que disponho. 

Para sair do terreno meramente acadêmico, e conhecendo que o 
assunto já está suficientemente debatido, peço à Câmara e à Comissão nomeada 
pela Presidência desta Casa para estudar o problema do trigo, que encaminhe 
ao plenário solução prática, que, adotada pela Câmara, habilite o Governo e o 
Ministério da Agricultura a encararem de frente o problema. 
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Chamo especialmente a atenção do Plenário, máxime do Sr. Deputado 
Sousa Costa, Presidente da Comissão de Finanças desta Casa, para o seguinte. 

O Sr. Medeiros Neto - Lamentamos muito a ausência de V. Ex.ª na sessão 
extraordinária de ontem, convocada mediante requerimento de V. Ex.ª. Para 
elucidar, porém, o pensamento do nobre orador leio o seguinte telegrama de 
São Paulo: 

"Trigo nacional. Entusiasmados os agricultores de Itu. O Sr. 
Bento Pacheco, agrônomo regional em 1 tu, informou que as 
experiências realizadas naquela cidade para produção de trigo 
coroaram-se de pleno êxito. Com apenas cinqüenta quilos de 
sementes, um lavrador conseguiu produzir setecentos e vinte quilos 
do cereal. Há grande entusiasmo entre os lavradores da região, que 
estão dispostos a intensificar o plantio do trigo no próximo ano." 

O SR. FLORES DA CUNHA - Muito obrigado ao ilustre colega. 
Chamava especialmente a atenção do nobre Presidente da Comissão de 

Finanças porque esse órgão técnico terá de ser ouvido para conceder os recursos 
com que levar avante a campanha do trigo. 

Para sair do terreno acadêmico, ou do palanfrório, coloco a questão 
nestes termos: a Comissão nomeada para estudar o problema do trigo deve 
apresentar imediatamente as suas sugestões. E quais poderão ser estas 
sugestões? 

No meu entender, as seguintes: verificar quais as sementes de trigo já 
selecionadas nas diferentes estações fitotécnicas do P~s; saber quais as que se 
adaptam ao clima, vamos dizer, do Rio Grande do Sul; quais as que vicejam em 
boas condições em Santa Catarina e no Paraná; aproveitar a semente semi
secular de trigo cultivada quase que silvestremente em Goiás, da espécie 
chamada "veadinhos"; aproveitar, multiplicar, selecionar e aperfeiçoar a 
semente, também quase silvestre, de Montes Claros, em Minas Gerais, que 
parece ter sido trazida para esse Estado ao tempo das primeiras chegadas dos 
jesuítas, pois há, até, uma espécie de trigo em Goiás, que não sei se será, hoje, a 
chamada ali de "veadinhos" que também tinha a denominação de "trigo 
jesuíta". 

Posta a questão nestes termos, a Câmara aguardará que a Comissão 
especialmente nomeada para estudar a matéria e sobre ela opinar, traga, antes 
do encerramento do Congresso, suas sugestões práticas e exeqüíveis forne
cendo os recursos indispensáveis para dar fomento intenso e extenso à cultura 
do trigo, dando dotações ao Ministério da Agricultura para serem distribuídas 
às Secretarias de Agricultura dos Estados onde o trigo pode ser cultivado, e 
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criando regime especial de tarifas nas estradas de ferro da União e nas estradas 
por ela subvencionadas, de modo a poder estabelecer uma concorrência 
favorável entre o trigo importado da Argentina, da América ou do Canadá e o de 
produção nacional. (Muito bem.) 

Há outras vantagens a oferecer aos cultores de trigo. Quando eu 
governava o Rio Grande do Sul, mandei distribuir sementes selecionadas a 
todos os colonos, e os prefeitos municipais, que eram os intermediários na 
distribuição das sementes, informavam-me que os colonos eram refratários ao 
plantio do trigo, por ser cultura de mínima remuneração. Além do mais, 
tinham dificuldades, depois da colheita ... 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está quase findo o 
tempo de que dispõe. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Vou terminar, Sr. Presidente . 
... para colocar o produto. Foi preciso que eu insistisse para que as 

sementes fossem distribuídas com a promessa formal, que cumpri, de que, se os 
colonos não tivessem a quem vender o produto, o Estado o compraria. 

Como vêem, Srs. Deputados, não disponho de mais tempo para 
continuar debatendo o assunto, como outros nobres representantes que, 
também, ontem não puderam falar. Dispondo de um dossiê todo especial 
sobre o trigo, mas sem qualquer vão orgulho, adianto que, para tratar dessa 
matéria, não preciso recorrer a dossiê, nem a autores. (Muito bem. Palmas.) 
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FLORES DEPÕE SOBRE SEU TRABALHO PARA EXTIRPAR 
A LEPRA, QUANDO GOVERNANTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Sessão de 26-3-1947 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, acabei de ouvir, com a 
máxima atenção, o esplêndido discurso proferido pelo meu ilustre colega de 
bancos acadêmicos e agora da Câmara dos Deputados, Sr. Plínio Barreto. 

O assunto, de que tratou, não me é desconhecido; antes pelo contrário, 
me interessa profundamente e é do meu conhecimento de homem público. 
Quando interventor no Rio Grande do Sul e depois seu governador consti
tucional, procurei concorrer, de modo decisivo, para encaminhar a solução do 
problema de combate à lepra no meu Estado, e até no resto do Brasil, pois tive 
ocasião de receber lá uma comissão de nobres damas brasileiras, que me foram 
solicitar auxílio para esta campanha de alta humanidade. 

O requerimento, que acaba de ser apresentado à Câmara pelo Sr. Plínio 
Barreto, quer-me parecer que vai merecer dela plena aprovação. Corno afirmei 
em aparte, não se conhece exatamente o número de hansenianos em nosso 
imenso país. 

Há um cálculo, pela rama, de que existem mais de 50.000 hansenianos, 
cálculo, provavelmente, não aproximado da realidade. Como disse, em menos 
de cinco anos, esse número que, em 28, era apenas de 800 no Rio Grande do 
Sul, já no meu governo, entre 31 e 32, atingia mais de 2.000. 

Nunca se poderá levantar uma estatística perfeita aos patrícios atacados 
do terrível mal de Hansen. Há Estados onde essa moléstia se alastra de maneira 
assustadora, e poderíamos mencionar os de São Paulo, Minas Gerais, Pará, 
Maranhão ... 

O Sr. Aureliano Leite - Com relação a São Pa,ulo, o número de 
hansenianos tem aumentado, pela importação de doentes de outras regiões, e 
não porque a moléstia tenha progredido no Estado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas a realidade é que ela tem avassalado 
extensas populações da hinterlândia brasileira. 

O Sr. Oscar Carneiro - V. Ex.ª tem plena razão. Em Pernambuco, os 
hansenianos estavam alojados em prédio situado em uma das avenidas no 
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perímetro urbano. Foi construído, no Governo Agamenon Magalhães, o 
grande Leprosário da Marueira, dotado de todos os requisitos modernos. 
Consta, porém, que já não dá para acudir a todos os doentes. Quer dizer que o 
problema assume, efetivamente, proporções assustadoras. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O que não admite discussão é a 
necessidade de encararmos de frente a solução deste grave problema nacional. 
Eu o desejei fazer em meu Estado. Quero contar à Câmara como iniciei o 
ataque. 

Já nos governos dos Srs. Borges de Medeiros e Getúlio Vargas, observei 
que nenhum município, no Rio Grande do Sul, concordava com a localização 
de um leprosário dentro de seu território. Essa mentalidade era produto da 
superstição e da ignorância. Formei-me no Rio de Janeiro, morando no Campo 
de São Cristóvão e ali ao pé existe o Hospital dos Lázaros, atendido por irmãs de 
caridade com trabalho de 23 e 30 anos sem se terem contaminado. Consegui 
quase ditatorialmente impor a fundação do Leprosário de Itapoã a poucos 
quilômetros de Porto Alegre no município de Viamão e, para isso, comecei 
adquirindo uma fazenda - a Fazenda de Lagoa Negra - que eu destinava, 
primacialmente, à construção de um leprosário. Minha idéia consistia em 
dividi-la, destinando uma parte à pecuária e outra à agricultura, de modo que os 
leprosos pudessem tirar seu sustento da própria terra em que se localizavam. 
Esse leprosário está hoje em pleno funcionamento. Infelizmente não pude 
inaugurá-lo, porque, enxotado, passei seis anos no exílio. 

Sei que São Paulo dispõe de um bem-organizado serviço de combate à 
lepra. Possuindo vários leprosários, existe ali assistência pública e privada aos 
leprosos e o coração sempre generoso dos paulistas concorre para mitigar a 
sorte desses infelizes. Eu mesmo, quando tratei desse importantíssimo pro
blema, no Rio Grande do Sul, mandei que médicos estudassem o modo por que 
eram localizados os leprosários paulistas, e então fiquei sabendo serem eles os 
mais adiantados no combate à lepra. 

Há países que conseguiram extirpar a lepra de seu solo, entre os quais a 
Escandinávia, país frígido mas de costumes rígidos. Por outro lado, e infeliz
mente, existem países, como a Índia, a Ásia, a Turquia, a Palestina, que ainda 
fornecem ao mundo grande contingente de leprosos, como, também, as 
Filipinas e algumas das mais populosas ilhas da Austrália. No Brasil, terra 
afortunada, contando com todos os climas, dispondo de imensas riquezas, cuja 
população se multiplica em proporção geométrica, impõe-se que os homens 
públicos procurem diminuir o coeficiente de leprosos, já organizando leprosá
rios, já também lhes ministrando constante assistência. Entre nós, é certo, 
ensaiou-se, durante muito tempo, e com grande esperança, o emprego do óleo 
de chalmogra, que, indubitavelmente, associado ao éter de uma erva cultivada 
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em Minas Gerais, faz desaparecer os estigmas do mal e os leprosos não mais 
apresentam aquele facies leonino que lhes é peculiar. 

Devo recordar à Câmara um episódio ocorrido no Rio Grande do Sul. 
Em pleno governo do Sr. Borges de Medeiros, o grande médico e sociólogo que 
foi Jorge Dumas, visitando Porto Alegre, foi levado à Santa Casa de Misericórdia 
pelo então Secretário do Interior, também médico, Dr. Protásio Alves, e, ao se 
despedir, no patamar do estabelecimento, olhou o rosto do porteiro e disse: 
"Voilà un hansenien". Feito o exame do muco nasal, que, para usar da linguagem 
carioca, é "batatal", verificou-se que, efetivamente, o porteiro em serviço, ali, 
havia mais de trinta anos, era portador do mal de Hansen. 

O conhecimento da cura da lepra pelo éleo de chalmogra vai-se 
divulgando a pouco e pouco, e traz a vantagem de concorrer de certo modo para 
a cicatrização das chagas exteriores. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador estar quase findo o tempo 
de que dispõe. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Vou terminar, Sr. Presidente, dentro de 
poucos minutos. 

Senhores: não quero vir fazer, aqui, praça de cultura em uma matéria 
que conta com inúmeros professores e doutos na Câmara ... 

O Sr. Oscar Carneiro - V. Ex.ª tem toda a autoridade para falar sobre o 
combate à lepra. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... desejo, porém, afirmar à Câlrara que 
sou perfeito conhecedor do assunto, e não precisaria, caso o tempo já não fosse 
exíguo, recorrer a memoriais e a autores para discorrer sobre ele durante duas 
horas. Quero, entretanto, deixar consignado que, quando no governo do Rio 
Grande do Sul, desejei extirpar a lepra, ali, o que não consegui por ter sido 
enxotado do meu cargo e exilado. Já agora, porém, que outros estão-se 
preocupando com o combate à lepra, quero declarar que darei todo o meu 
auxílio a tão nobre missão, não se devendo perder de vista que os bacilos de 
Hansen e de Koch são quase idênticos, coirmãos em cultura bacteriológica, só 
se diferenciando pela coloração. Dedicarei, Senhores, o fim de minha vida ao , 
combate à tuberculose, mal que, em nosso pais, neste instante, é epidêmico. 
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES OPINA SOBRE A INFLAÇÃO NO BRASIL 

Sessão de 7-4-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, ouvi as diferentes 
manifestações expressas da tribuna a respeito do requerimento do ilustre líder 
da maioria, o nobre Deputado Sr. Cirilo Júnior. 

É preciso que a Câmara não olvide que, bem antes de S. Ex.ª tomar a 

iniciativa que tomou, tinha eu o propósito de manifestar à Câmara o meu 
regozijo pelo ato do Sr. Ministro da Fazenda, mandando queimar 100 milhões 
de cruzeiros, porque entendo ter sido o primeiro passo dado, neste país, para 
conter a inflação. 

A procedência dos cem milhões de cruzeiros, já queimados, está mais 
do que demonstrada; e o ilustre líder da maioria tem informação, senão oficial, 
pelo menos oficiosa, de que essa quantia era produto de letras redescontadas na 
Carteira de Redescontas do Banco do Brasil e que, amortizadas ou liquidadas, 
houve de receber-lhes o produto. Havendo uma conta entre o Banco do Brasil e 
a Carteira de Redescontas pelo valor de 100 milhões de cruzeiros, cumpria 
incinerar esse dinheiro. 

O Sr. jurandir Pires - A incineração na Carteira de Redescontas é ato de 
rotina. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não discuto se é ou não ato de rotina. 
Preferiria que V. Ex.ª definissse o que é ato de rotina. 

Friso, baseado no informe do nobre líder da maioria, que, coincidindo a 
volta do produto das letras à Carteira de Redescontas, esse dinheiro era 
desnecessário, tanto mais quanto a coincidência se verificou no mês de março, 
quando a arrecadação é mais abundante. 

Não tendo o Governo necessidade de lançar mão desses 100 milhões 
de cruzeiros, entendeu queimá-los, como medida acertada - que o é. 

O Sr. joão Amazonas- Veja V. Ex.ª como se faz a política financeira: nos 
meses pares, queima-se; nos ímpares, emite-se! .... 

O SR. FLORES DA CUNHA- Queira ouvir-me, com a mesma atenção 
que lhe dispensei por ocasião de seu discurso. 
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O Sr. joão Amazonas - Com muito prazer. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Cumpre deixar bem claro que, antes da 
apresentação do requerimento congratulatório do ilustre líder da maioria, 
tomei a palavra porque sou antipapelista à outrance e entendo que qualquer ato do 
Governo tendente a deter a inflação ... 

O Sr. joão Amazonas - Todos somos antipapelistas mas esse ato 
governamental tende antes a agravar a inflação. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Chegarei lá. Antes desejo completar o 
meu pensamento. E vou fazê-lo. 

O Sr. joão Amazonas - Com muito prazer para todos nós. (Apoiados.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Dizem alguns Deputados e certos 
amadores de finanças ... 

O Sr. joão Amazonas - Incluo-me nesse grupo. (Não-apoiados.) Dizem, 
aliás, que o Sr. Ministro da Fazenda também o é. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... que a inflação, no Brasil, foi 
ocasionada pela superveniência do conflito mundial! Não pode haver maior 
absurdo nem maior farsa porque, tendo a Revolução de 30 encontrado um 
meio circulante de papel inconversível nó valor de 2 milhões e 800.000 contos
observem os nobres colegas que prefiro falar em contos -, muito antes da 
eclosão da guerra já tínhamos de dez a doze milhões em circulação! 

O Sr. Tristão da Cunha - Eis a verdade. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A inflação no Brasil tem causas 
múltiplas ... 

O Sr. joão Amazonas - E não há de ser queimando dinheiro que se vai 
corrigi-la. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Os remédios são de outra natureza. 
Para não perder tempo direi logo quais são eles. Comprimir as despesas ... 

O Sr. Tristão da Cunha - É, aliás, o único meio. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- ... procurar o equilíbrio orçamentário, 
deixar de fazer nomeações e despesas suntuosas e obras voluptuárias. 
(Apoiados.) 

O Sr. Tristão da Cunha - É a economia de dona-de-casa. (Muito bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA- Estabelecido esse equilíbrio, seremos 
forçados a queimar papel, e não digo em que proporção, porque infelizmente 
somos um país sem estatísticas. Demonstrado, porém, que o meio circulante 
de papel inconversível necessário ao Brasil seja de 14, 15 ou 16 milhões, aí 
deteremos a circulação. Porque compreendo - e o ilustre Sr. Sousa Costa, ex
Ministro da Fazenda e meu prezado amigo, está-me ouvindo atentamente- que 
a nossa circulação fiduciária era insuficiente tal qual existia em 1930. Por quê? 
Pela nossa extensão ... 

O Sr. Tristão da Cunha -Aí não concordo com V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... territorial, pela massa dos negócios, 
pelas dificuldades de comunicações, mas - V. Ex.ª, Sr. Representante de Minas 
Gerais, homem dos sete instrumentos- ... (riso), V. Ex.ª deve saber que este país 
entrou, de 15 a 20 anos a esta parte, numa formidável crise de crescimento. A 
população aumentou geometricamente, se é que aumentou geometricamente, 
enquanto a produção apenas o fez aritmeticamente, se é que aumentou. Ora, 
em tais condições, só o tempo, a cautela e a prudência dos homens poderão 
determinar qual a quantidade de meio circulante conveniente para o Brasil. 

O Sr. joão Amazonas - E como é que se vai avaliar essa quantidade? 

O SR. FLORES DA CUNHA - É mister construir uma barreira 
intransponível às emissões quase de jato contínuo em que temos vivido. 
(Apoiados.) 

Meu regozijo, Srs. Deputados, é por ter visto no ato em exame um 
começo de contenção desse flagelo - a emissão sem parar de papel-moeda. 
(Muito bem.) 

O Sr. Tristão da Cunha - Aí V. Ex.ª tem toda razão. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Será possível desejem os Srs. Represen
tantes que nós mais adiante, para pagar uma caixa de fósforos, tenhamos de 
mandar uma carroça carregada de bilhetes! 
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O Sr. Rui Almeida - Qual seria a atitude de V. Ex.ª amanhã, quando o 
Governo tivesse necessidade de emitir? Daria um voto de pesar ou de aplauso? 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que o tempo de que 
dispunha está quase esgotado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Não sou um tipo opaco ... 

O Sr. Rui Almeida - Ninguém o está dizendo. (Muito bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... nem irredutível. Se ficar demonstrada 
a imperiosa necessidade, a necessidade patriótica dessa medida, como de 
salvação pública, eu a concederei. 

O Sr. Rui Almeida - Hoje queimamos; amanhã emitiremos. Quem vai 
lucrar com isso? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não sei quem vai lucrar ... 

O Sr. Rui Almeida - O fabricante das notas. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... mas sei quem vai perder: nosso país, 
nosso crédito. (Apoiados.) 

Mas, Srs. Deputados, o Presidente já me advertiu de que a hora de que 
dispunha está a esgotar-se. 

Teria muita coisa ainda a dizer, acertada oú não. 

O Sr. Rui Almeida - Não-apoiado quanto à segunda parte. (Muito bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sem querer improvisar-me em 
financista de última hora, declaro ao nobre Deputado .Sr. João Amazonas que 
conheço o assunto e poderia maltratar os ouvidos dos nobres colegas (não
a,poiados), durante mais de uma hora, discreteando sobre o tema. 

Do ponto de vista moral desejo ressalvar minha atitude. O que, com o 
meu discurso, visava a demonstrar é a necessidade de se conter a inflação.Já não 
pretendo a imediata deflação, porque - já afirmei-, sem a necessária cautela, 
poderia ocasionar mal maior do que o da própria inflação. (Muito bem.) 
Deixando a tribuna, torno a declarar que sou antipapelista e que se não 
estancarmos a emissão de papel-moeda, não sei para onde o nosso país 
caminhará. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES FAZ PROFISSÃO DE FÉ 
CIVILISTA E DE AMOR À PAZ AO MESMO TEMPO Q.UE 

PEDE AMPARO AOS PRACINHAS BRASILEIROS Q.UE 
SERVIRAM NA II GRANDE GUERRA 

Sessão de 14-4-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, 
a União Democrática Nacional já trouxe sua solidariedade à homenagem que a 
Câmara presta aos valorosos soldados expedicionários brasileiros. 

Ainda que seja eu um civilista de medula, tive, quando moço, alma de 
soldado e nunca me foi possível ficar estranho às cousas que se relacionam com 
a nossa história militar. 

Já de uma feita, desta mesma tribuna, observei, com tristeza, que não se 
havia dado aos soldados que foram defender a honra e o nome do Brasil na 
Europa o amparo, a devida atenção. Sei bem que a grande massa de soldados 
do Brasil que não pôde ir à Europa, porque o País não se achava em condições 
de mobilizar e equipar uma ou duas divisões completas, estaria disposta, como 
muitas vezes manifestou, a prestar os seus serviços no exterior. 

Isso, porém, não nos deve levar a esquecer os que efetivamente 
combateram na Europa e, sobretudo, os que lá tombaram. 

Sei bem que, quando se trata da defesa da honra e dos brios do Brasil, 
são olvidadas as contendas ideológicas - não existem integralistas, nem 
comunistas, nem liberais: existem apenas brasileiros que sentem arrebatação 
na alma e arrepio no corpo, quando soa a voz de armar baioneta para a carga. 
(Muito bem.) 

Sou civilista, sou pacifista à outrance. Não compreendo que, o ideal 
humano sendo o do aperfeiçoamento, possam os homens preparar-se e armar
se para a destruição de seus semelhantes. 

Foi o último conflito uma monstruosa guerra cruel e injusta; ainda 
assim, estava o Brasil no dever de mandar os seus soldados combater no 
estrangeiro, por força dos tratados firmados, das convenções estabelecidas, das 
alianças celebradas e, sobretudo, porque sofrera a nossa pátria in anima noÚli, na 
própria carne, tendo navios afundados e milhares de vidas ceifadas. 

Sou pacifista, não digo antimilitarista, porque, enquanto não verificar 
que atingimos o desarmamento universal, também não quero o meu País 
desarmado. (Muito bem.) 
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A Câ.Inara, o Congresso, entretanto, poderiam dar um pouco mais de 
atenção aos bravos soldados do Brasil que combateram na Itália, àqueles que, 
galgando os últimos contrafortes dos Apeninos, penetraram nas planícies do 
Pó, vendo panejar o auriverde pendão, segundo o grande poeta baiano, que a 
brisa do Brasil beija e balança. 

Quando, no Brasil ou fora daqui, se hasteia o pendão amado, não 
existem partidos, nem ideologias, existe o Brasil querido nosso.-(Apoiados.) 

Senhores, a atenção que peço à Câmara é para os brasileiros que servi
ram na Força Expedicionária, para aqueles heróicos soldados do Batalhão Sam
paio, do Batalhão I piranga, de Caçapava, para os valorosos componentes do 11. 0 

Regimento de São João d'El-Rei, coroados pela vitória que hoje se comemora: a 
vitória de Montese. 

Antigamente, quando eu era menino, ouvi muitas vezes dizerem que 
mineiro não dá para soldado ... que mineiro não combate, e até se falava 
que mineiro, usando expressão vulgar, não tem "raiva". Eles, entretanto, nesta 
contenda, demonstraram que são tão bravos e tão brasileiros como os filhos das 
demais regiões do Brasil. 

O Sr. Benjamin Farah - Lembro, também, a V. Ex.ª que os mineiros 
lutaram bravamente na Guerra do Paraguai e que os heróicos retirantes de 
Laguna eram, na sua maioria, nascidos em Minas. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mineiro era também Gomes Carneiro, 
que escreveu uma das mais belas páginas de heroísmo e de sacrifício, no Brasil. 
(Muito bem. Palmas.) 

Faço esta referência porque sei que foi brilhante a ação do 11.0 

Regimento de Infantaria, o último a chegar à Itália, e nem por isso o último no 
brilho demonstrado em defesa do Brasil. 

A homenagem aos que morreram se justifica, pois, plenamente, não só 
porque devemos gratidão aos que se sacrificaram pela Pátria, como ainda 
porque- e disso estou muito convencido - os vivos são sempre e cada vez mais 
governados pelos mortos. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O Sr. Campos Vergai - (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, a 
bancada do Pàrtido Social Progressista associa-se, de coração, às justas 
homenagens que a Casa está rendendo aos valorosos brasileiros, partidos de 
nossa terra para uma luta empolgante em prol da democracia e da humanidade. 

Minha bancada faz os melhores votos no sentido de que a nossa 
formosa pátria seja, amanhã, bem mais feliz do que hoje e de que não mais 
precisem o Brasil e demais nações do mundo de lançar mão de armas fratricidas 
para se empenharem em outras contendas, em outras lutas sangrentas. Deseja 
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que o espírito de solidariedade-humana, de inteligência, de bom entendimento 
entre os povos venha vivificar e alertar todos os governos, a fim de que o 
universo inicie de fato uma nova era, um novo ciclo da história, em que haja paz 
dignificante e verdadeira alegria e bem-estar para todos os povos. (Muito bem;. 
muito bem. Palmas.) 
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FLORES RESSALTA A FIGURA DE SIQUEIRA 
CAMPOS, SEU ADVERSÁRIO NO PASSADO, E DEPÕE SOBRE 

A REVOLUÇÃO DE 1924 

Sessão de 13-5-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, subscrevi o requeri
mento em que se pede um voto de pesar pela passagem do aniversário do 
desaparecimento do Tenente Siqueira Campos. 

Durante sua vida e, sobretudo, nos pródromos da campanha desenca
deada em 24, fui seu adversário e combati-o. Não posso olvidar que, em 24, 
depois de haverem os revolucionários ocupado as guarnições de São Luiz das 
Missões, Santo Ângelo e de São Borja, e quando tentavam tomar a cidade e a 
guarnição de Itaqui, na costa do rio Uruguai, fui dos que, no Comando, 
engarrafaram os homens de Siqueira Campos, entre a foz do Ibicuí e a costa do 
rio Uruguai. Nessa dura contingência, Siqueira Campos, que queria salvar seus 
comandados, colhidos de um lado pelas forças patrióticas de Osvaldo Aranha e 
pelo lado do Ibicuí pelas comandadas por mim, Siqueira Campos, corajoso, 
bravo, valeu-se de uma câmara de ar de roda de automóvel, à guisa de salva
vidas, e atirou-se nas águas do rio Uruguai para ir buscar, na fronteira argentina, 
embarcações com que transportasse os seus soldados para o lado daquela 
República. Era um destemido! 

Durante o tempo em que foi perseguido, já desertado das fileiras do 
Exército, inúmeras vezes portou-se como valoroso soldado, quer coletiva, quer 
individualmente. 

Não fui, como disse, seu correligionário. Mas conheci-lhe a bravura 
indomável e sabia do seu destemor diante do perigo e da morte. Lembro-me 
agora da maneira trágica por que desapareceu, em plena conspiração, para a 
Revolução de 1930; tragado pelas águas do rio Prata, bem defronte, a 600 
metros da praia uruguaiana de Montevidéu. 

Fechou os olhos e desapareceu da objetividade da vida, não podendo, 
portanto, participar da Revolução de 30, quase a rebentar. 

Recordo-me de Carlyle, no seu admirável livro sobre a Revolução 
Francesa, quando expôs os pródromos daquele extraordinário movimento, 
dando como causa próxima da revolução em França muitos fatos que, a história 
comprovou, são de absoluta exatidão. Enumerava, porém, este, que era todo 
próprio do imortal historiador humorista: "Por esse tempo o grande Marechal e 
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Duque de Richelieu fechava os olhos para não ver os maus tempos que haviam 
de vir." 

Siqueira Campos, tragado pelas águas do rio da Prata. também fechou 
os olhos para não ver os maus dias que haviam de vir para a sua pátria. 

Rendo-lhe a minha homenagem de saudade, porque, se o combati, não 
posso deixar de reconhecer que era um bravo e um generoso. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 
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FLORES PRESTA HOMENAGEM À MEMÓRIA DO MARECHAL 
SETEMBRINO DE CARVALHO. EM SEU DISCURSO 

DEPÕE SOBRE ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DE 1893 A 1923 
NO RIO GRANDE DO SUL 

Sessão de 26-5-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, 
sinto-me no dever de proferir algumas palavras para encaminhar o requeri
mento subscrito por mim, em primeiro lugar, e apoiado por mais de cinqüenta 
Srs. Deputados. 

Com o desaparecimento anteontem do velho Marechal Fernando 
Setembrino de Carvalho, o Brasil e o Exército perderam um dos seus mais 
dignos servidores. 

Quando alferes - como se denominava então o posto de tenente -, 
comandou uma bateria Lahite, na célebre e sangrenta batalha de Inhanduí na 
Revolução de 1893. Nascido em Uruguaiana, de velha estirpe de heróis do 
Paraguai, desempenhou relevante papel na primeira Constituinte, realizada no 
regime republicano no Estado do Rio Grande do Sul. Formado em Engenharia, 
dedicou-se à especialização de sua arma e serviu em diferentes unidades e 
regiões do País. 

Não posso deixar de rememorar sua ação no 1. 0 Batalhão Ferroviário, 
que terminou a estrada de ferro de Cacique a Alegrete e de Alegrete a 
Uruguaiana, ferrovia essencialmente estratégica porque demanda a nossa 
fronteira com a República Argentina, no sentido perpendicular. 

Posteriormente, comandou o mesmo Batalhão Ferroviário na termina
ção do ramal de Cruz Alta - Ijuí. 

Em todos esses cargos, sempre revelou invulgar capacidade, compro
vada honradez e excepcional zelo ao serviço da Nação. Já coronel de 
Engenharia, quando da revolução que ensangüentou o glorioso Estado do 
Ceará, foi nomeado pelo Marechal Hermes interventor naquela unidade 
federativa, a qual, depois de meu querido Rio Grande do Sul, me é a mais cara no 
Brasil, pois com apenas vinte e poucos anos de idade a representei nesta Casa. 

De como se portou o então Coronel Setembrino Vieira de Carvalho na 
interventoria do Estado do Ceará dão testemunho os jornais do tempo, os Anais 
do Congresso e, sobretudo, a sua ascensão ao generalato, prêmio aos valiosos 
serviços prestados. 

O Marechal Setembrino, quando General de Divisão, comandou 
também a 4.ª Região Militar, sediada em Minas Gerais, de onde saiu para 
ocupar a pasta da Guerra, no governo do ilustre Sr. Dr. Artur Bernardes. 
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Ministro da Guerra daquele governante, coube-lhe a delicada e árdua 
missão de servir de mediador na contenda fratricida que ensangüentava o Rio 
Grande do SuL Teve de negociar a paz entre os rio-grandenses, e o fez com 
profundo tato de estadista, pois as dificuldades para alcançar aquilo que todos 
desejavam eram quase insuperáveis. 

O Tratado das Pedras Altas foi por ele negociado e redigido. Deve-lhe o 
Rio Grande do Sul esse inigualável serviço. Não conheço, na ordem pública, 
serviço maior que aquele que restabelece a concórdia entre os próprios 
patricios. (Muito bem.) Teve, é certo, imensa dificuldade para vencer as 
exigências do ilustre Sr. Assis Brasil, de saudosa memória, e a firmeza do 
venerando e glorioso Borges de Medeiros, que impôs fosse respeitado o 
princípio da autoridade. 

O Sr. Barreto Pinto - É um grande depoimento o de V. Ex.ª 

O SR. FLORES DA CUNHA-A pacificação de 23, no Rio Grande do 
Sul, é feito que não se pode apagar da memória dos contemporâneos com a 
facilidade com que, no Brasil, se olvidam todos os fatos. 

A guerra que, durante 10 meses, subverteu a ordem no Rio Grande, 
talou os campos, encharcou as nossas chapadas de sangue irmão, foi terminada 
pela intervenção decisiva do ilustre Marechal Setembrino de Carvalho. 

Eu, que naquele tempo, comandava uma coluna legalista, fui o 
primeiro a comemorar o advento da paz, porque sempre fiz a guerra sem ódio, 
sem animosidade contra os meus adversários. (Muito bem.) 

Já disse de uma feita que, se posso, na vida pública, ter adquirido 
qualquer espécie de glória - e as glórias para mim são sempre essa-, foi a de ter 
partido de mim, diretamente, quando comandava forças do Rio Grande do Sul, 
o respeito pelos adversários, pelos caídos, pelos feridos, pelos prisioneiros. E 
tive a fortuna de ver que o meu exemplo frutificou, visto como, nas contendas 
posteriores a 23, não mais foram ultimados nos campos de combate os caídos, e 
a degola, processo troglodita, herdado mais dos espanhóis que dos portugue
ses, foi abolida dos nossos costumes de combater. Isso só deve ser motivo de 
justa ufania para mim. (Apoiados.) 

A guerra, nobres colegas, por desumana, é sempre nefasta nas suas 
conseqüências. O homem é irmão do homem, e não lobo do homem. (Muito 
bem.) Cumpre banir dos costumes essa dilaceração periódica e cíclica entre os 
brasileiros. Por que não resolver pacificamente as pendengas, dando-nos as 
mãos depois da disputa, abraçando-nos e congraçando-nos sinceramente ... 

O Sr. Hugo Carneiro - Como aliás, V. Ex.ª tem sempre feito, com muita 
dignidade. (Apoiados.) 
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O SR. FLORES DA CUNHA- ... e procurando, de uma vez por todas, 
não mais se derrame sangue irmão, sobretudo por questões políticas que pouco 
valem? 

Experimento imenso pesar ao trazer ao conhecimento da Câmara a 
subjetivação do grande velho soldado, que desaparece quase aos noventa anos 
de idade. 

Quando, na minha mocidade, fui Prefeito de Uruguaiana, terra do 
nascimento de Setembrino Vieira de Carvalho, tive ocasião de conhecer o seu 
velho pai, herói do Paraguai, Fernando Vieira de Carvalho, solicitador nas 
audiências do Foro daquela boa e generosa terra, que não é a do meu 
nascimento, honrando-me, entretanto, eu de ser uruguaianense por um 
decreto do Conselho Municipal. 

Estou certo de que a Câmara fará inserir na ata dos trabalhos o voto de 
pesar que solicitamos pelo desaparecimento do grande servidor do Brasil. 

O Sr. Hugo Carneiro - Que foi um grande soldado, estadista. (Muito 
bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA- Estas as palavras, Sr. Presidente, que me 
cabia proferir na justificação do requerimento de um preito de saudade a um 
grande brasileiro. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES E A SUA CAPACIDADE DE PERDOAR 

Sessão de 29-5-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, o requerimento que V. 
Ex.ª acaba de anunciar à Câmara está assinado por trinta ou pouco mais Srs. 
Deputados. 

Ao meio-dia e à uma hora da tarde de hoje, a Rádio Mayrinck Veiga e o 
Repórter Esso anunciaram que o inquérito mandado abrir para apurar a 
responsabilidade de quarenta sargentos envolvidos numa conspirata, há uma 
ou duas semanas, estava terminado e, que, hoje, à tarde, nos jornais, seria 
publicado um comunicado do Ministro da Guerra, com a conclusão do 
inquérito. 

O primeiro jornal da tarde, segunda edição, que me veio às mãos, foi a 
Folha Carioca, que não traz o comunicado, mas apresenta em suas colunas o 
resumo do resultado do inquérito. 

Não há como fugir à impressão de que o fato é grave. Não quero fazer 
sensacionalismo, sempre fui oposto e contrário às coisas escandalosas e de 
estardalhaço; mas preciso dar atenção à suma gravidade de que se reveste o 
acontecimento de que estou tratando. 

Não tenho por que fazer acusação e, cultor que sou do Direito, 
cometeria imensa leviandade, se me antecipasse às provas colhidas, e que ainda 
não são, nem do meu conhecimento, nem do conhecimento do público. 

Por isso, julgamos de direito pedir ao Governo da República informe à 
Câmara dos Deputados dos resultados colhidos nesse inquérito. E nossa atitude 
não significa outra coisa senão que estamos alertas na defesa da Constituição, da 
República e da ordem, contra quem quer que seja, contra os de baixo ou contra 
os de cima, porque já disse e repito: Este Congresso Nacional, eleito pela 
vontade soberana do povo brasileiro, não se dissolve mais policialmente. (Muito 
bem.) 

Vejo, pelo compte rendu da Folha Carioca, que se envolve nos aconte
cimentos o nome de um ex-Chefe do Governo e atual senador da República. 
Tenho motivos de epiderme, de sensibilidade moral, para não tocar 
no assunto, por agora. Poucos homens, neste pajs, sabem perdoar como eu sei. 
Estes sentimentos não são apenas ingênitos. Eu os cultivo, porque para perdoar 
é preciso, também, ter coragem, e ao ex-Chefe do Governo já perdoei. 

Não odeio a ninguém. Quero morrer assim. Devemos porém estar 
advertidos contra qualquer manobra infensa à permanência do regime e à 
defesa da democracia. 
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Era preciso encerrar de uma vez por todas, em nosso país, o ciclo dos 
levantes, dos amotinamentos e das subversões. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, não existirão, por certo, votos divergentes no seio do 
Congresso e o requerimento que, com mais trinta Srs. Deputados, apresentei à 
consideração da Câmara, será aprovado, para que se saiba, primeiro, o que 
resultou deste inquérito gravíssimo, e, segundo, que a Câmara dos Deputados 
está vigilante na defesa das instituições republicanas. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O Sr. Gurgel do Amaral - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro 
também está vigilante na defesa das instituições republicanas e da Constituição, 
em cuja feitura colaborou e em cujo texto há dispositivos que foram o resultado 
de emendas dos seus representantes na Assembléia Nacional Constituinte. 

Também nós, Sr. Presidente, estamos vigilantes e estaremos, na defesa 
da democracia. 

O que é mister dizer mais uma vez, Sr. Presidente, é que a Nação não 
pode ficar à mercê dessa onda de notícias tendenciosas, de boatos sem 
fundamento preciso, que fazem com que a desconfiança lavre no espírito dos 
que acima de tudo procuram preservar os ideais do regime. 

Já o Partido Trabalhista Brasileiro teve ocasião de fazer, desta tribuna, 
um apelo ao Sr. Presidente da República, no sentido de que S. Ex.ª confirmasse, 
com atos posteriores, as palavras pronunciadas em 1. 0 de maio, quando 
pretendia tranqüilizar o povo. Dizia S. Ex.ª que o Governo em absoluto não 
deixaria a trilha democrática que estava seguindo; afirmava S. Ex.ª à Nação que 
as instituições seriam garantidas e que a Carta Constitucional não seria ferida. 
Neste momento, em que uma grande parcela da opinião pública do Brasil se 
acha justamente alarmada com as notícias veiculadas, devido a possíveis 
conseqüências, e com os atos que dessas resultou, não deixaria a trilha 
democrática, desejo mais do que nunca, repito, formular um apelo ao Chefe do 
Governo, no sentido de cumprir a sua palavra. 

Ninguém desconhece, Sr. Presidente, que o Sr. Getúlio Vargas, em 29 
de outubro, poderia ter reagido; ninguém desconhece o prestígio do eminente 
estadista ou ignora sua força no seio das massas trabalhadoras; ninguém pode 
ocultar que desfrutava, na ocasião, como ainda desfruta, da amizade, do 
sentimento de gratidão, de veneração de milhares e milhares de brasileiros. Pois 
S. Ex.ª, que então podia ter reagido, lançado o País num mar de sangue e feito 
até mesmo espoucar a guerra civil, foi quem procurou, por todos os modos, 
pacificar os ânimos, evitando que seu nome desse origem a uma luta fratricida, 
ao evento de uma revolução. 

O Sr. Mata Machado - Muito bem. 
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FLORES OPINA SOBRE FORMAS DE GOVERNO 

Sessão de 2-6-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Sobre a ata.) - Sr. Presidente, por 
infortúnio meu, não acompanhei até o fim a sessão em que o ilustre 
representante do Rio Grande do Sul, Professor Raul Pilla, pronunciou seu 
grande discurso em defesa do .ideal parlamentarista. Fui forçado a retirar-me 
do plenário e, por isso, perdi o ensejo de ouvir tão abalizado mestre da ciência 
médica e extremo batalhador em prol dessa corrente política. 

Vejo agora, porém- aliás, sobre o caso me foi chamada a atenção-, que, na 
publicação do Diário do Congresso Nacional, há um aparte atribuído a mim, 
quando, segundo estou informado, pertence ao ilustre colega Sr. Aureliano 
Leite. 

O Sr. Aureliano Leite- Com grande honra e ufania declaro que o aparte é 
meu. Como acontece com V. Ex.ª, também discordo das idéias parlamenta
ristas do nobre e brilhante Deputado Sr. Raul Pilla. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Retificando este ponto, Sr. Presidente, 
desejo acrescentar que também faria meu o aparte do eminente Deputado por 
São Paulo, com esta diferença: não acredito mais na pureza de nenhum regime 
político, porque já não sou moço, para me entusiasmar ou embelezar por 
qualquer deles. 

O que se deve fazer, a meu entender, é adotar um sistema de governo 
capaz de promover a felicidade do povo. Desejei que o nosso presidencialismo 
fosse temperado com alguma coisa do parlamentarismo. Minha sugestão, 
porém, não pôde ser vencedora no seio da Grande Comissão. Em todo o caso, 
foi tudo quanto pude fazer de concessão ao Sr. Professor Raul Pilla e aos 
parlamentaristas desta Casa. 

O Sr. Café Filho - Que ainda esperam mais de V. Ex.ª 

O SR. FLORES DA CUNHA - Lamento não ter acompanhado o 
discurso do digno batalhador que é o Dr. Raul Pilla, não para opor-lhe reparos 
nem dar-lhe apartes, mas apenas para aplaudi-lo na tenacidade com que 
defende os princípios, pelos quais tem verdadeiro fanatismo. (Muito bem.) 
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FLORES PROMOVE A CULTURA DO TRIGO EM TODO O PAÍS E 
DEPÕE SOBRE O QUE FEZ PELO TRIGO DO RIO GRANDE, 

QUANDO À TESTA DO GOVERNO GAÚCHO 

Sessão de 24-6-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação) Sr. Presi
dente, no requerimento que acabamos de apresentar à Câmara solicita-se 
voto congratulatório com o Sr. Ministro da Agricultura pelo motivo relevante e 
patriótico de haver S. Ex.ª ido a Minas Gerais assistir ao início da colheita do 
trigo, na presente estação. 

A campanha em favor do cultivo do trigo nacional como que sofreu 
interrupção e, por longos meses, deixou-se de nela falar. Vejo,. agora, que se 
reinicia e sob os melhores auspícios. 

Não tenho, infelizmente, informações de como se terá iniciado, no Rio 
Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso e 
em Goiás, a colheita do trigo, no começo da estação invernosa, que apenas 
anteontem principiou. 

Penso ser, realmente, motivo para congratularmo-nos com o Sr. 
Ministro da Agricultura e com o grande Estado de Minas Gerais pela colheita 
iniciada no município de Patos e que, na conformidade das informações 
chegadas, será promissora. 

O Sr. Afonso Arinos - Informo a V. Ex.ª, pelo que ouvi do Governador 
Milton Campos, que os técnicos chegaram à conclusão de que a produção das 
terras de Patos supera, em matéria de trigo, a das terras médias da Argentina. 

O Sr. Lauro Montenegro-Assistimos ao início da colheita no município de 
Patos, em Minas Gerais. Realmente, testemunhamos ser ótima a produção 
desse cereal naquelas terras, assombrosas pela sua fertilidade: 1. 500 quilos por 
hectare é o resultado da cultura do trigo naquela região. 

O Sr. Olinto Fonseca - Basta avaliar pela produção, que será de trezentas 
mil toneladas. 

O SR. FLORES DA CUNHA- As informações que os nobres colegas 
acabam de prestar-me, em apartes, confirmam que a colheita de trigo em Patos 
não podia ser mais auspiciosa, significando que Minas vai intensificar o plantio 
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de trigo em suas terras fecundas e úberes, como as que mais o sejam. O 
problema não ficará, pois, abandonado. 

Confio em que outros Estados, com terras também fecundas e climas 
apropriados a essa cultura, procurarão desenvolver e proteger quantos dese
jarem plantar e colher trigo. 

No Rio Grande do Sul, em tempos idos, chegou-se, até, a exportar trigo 
ali colhido. Depois, a barra do Rio Grande, com suas areias movediças, 
impedindo a saída de veleiros de uma parte; e, de outro lado, a ferrugem, que 
invadiu e devastou os trigais, reduziu a cultura, naquele Estado, à produção 
íntima quase apenas destinada ao consumo das fazendas onde o cereal era 
socado em pilão e comido com carne seca ou verde. · 

Quando estava à frente do governo rio-grandense e tinha por secretário 
o ilustre Sr. Raul Pilla, tudo fiz para aumentar a produção do trigo panificável 
das colheitas do Estado. Deixei a produção bastante aumentada; e o posto 
fitotécnico de Bagé, a cuja frente se acha uma das maiores notabilidades em 
trigo - o agrônomo sueco Sr. Beckmann, contratado pelo Ministério da 
Agricultura, e depois por mim, para dirigir a seleção de sementes no Rio Grande 
do Sul-, já produzia e hoje produz, em maior quantidade, sementes de trigo 
perfeitamente panificável, ao mesmo tempo que resistente à ferrugem, ao 
carvão e aos parasitas dos trigais. 

O Sr. Regis Pacheco- Fui dos parlamentares componentes da comitiva do 
Ministério da Agricultura. Vi, em Patos, uma espécie de Kenia - variedade 
colhida na região pelo técnico do Ministério, Sr. Moacir, o qual conseguiu um 
trigo misto não-atacável pela ferrugem. É mais uma qualidade que possui, além 
de vingar em quaisquer altitudes de terreno - quer em alta, quer em baixa. Vi 
essa espécie de trigo em terrenos de baixada, com espigas cheias que ficam também 
carregadas de maneira notável, em terreno alto, mesmo atacada pela lagarta. 
Assim, a produção em Patos, é um fato. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Srs. Deputados, o fato evidente é que 
Minas Gerais, com a colheita do trigo iniciada no próspero município de Patos, 
demonstrou que mesmo nas latitudes das Alterosas pode-se cultivar e colher 
bom trigo. 

Tive em mãos e examinei as magníficas espigas de trigo colhidas em 
Patos na safra deste ano, espigas trazidas à Câmara por alguns de nossos ilustres 
colegas que acompanharam o Sr. Ministro da Agricultura na solenidade do 
início da colheita. Convidado, não pude, infelizmente, fazer a excursão a Patos, 
porque no momento estava sob um ataque de influenza, lamentei bastante, 
porque resolvi dedicar os últimos anos de vida que Deus me conceder à 
propaganda intensa da plantação de trigo no Brasil. 
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O Sr. Dâmaso Rocha - Muito bem. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se não nos pudermos libertar da 
importação do trigo e da farinha estrangeira, plantemos e cultivemos esse cereal 
em proporção tal que numa grande parte se reduza o volume das importações 
necessárias ao nosso consumo. 

O Sr. Agostinho Oliveira - De V. Ex.ª, que diz tudo desejar fazer em 
benefício da produção de trigo no Brasil, espero - com a influência política que 
tem em nosso país - faça também tudo junto ao Ministério da Agricultura para 
que sane as irregularidades no plantio desse cereal, porquanto chegou àquele 
Ministério um protesto de produtores de trigo em Bagé, que deixaram de 
plantá-lo .... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Por falta das sementes. 

O Sr. Agostinho Oliveira - ... em terras já lavradas por falta das sementes 
prometidas. 

O Sr. Dâmaso Rocha - Neste instante, caro colega, estou recebendo 
telegrama do grande técnico Iwar Beckmann nos seguintes termos: "Para 
orientação prezado amigo permito-me esclarecer não tive menor interferência 
atual distribuição trigo a qual foi efetuada exclusivamente pelos órgãos 
competentes, Ministério e Secretaria Agricultura. Limitei sempre minha 
atuação tão-somente aos assuntos técnicos relacionados qualidade semente a 
ser distribuída. Cds cumprimentos ." Peço permissão para esclarecer que a 
orientação na distribuição de sementes obedeceu a um critério de maíor 
intensificação do plantio de trigo na área nacional, excluindo, naturalmente, 
uma parte aproveitável do Rio Grande do Sul. Esse propósito, muito nobre e 
digno, do Ministério da Agricultura, enquadra-se perfeitamente na orientação 
altamente patriótica do Governo de intensificar a triticultura em todo o País. É 
verdade que algumas sementes no Rio Grande não dão o rendimento 
econômico necessário em determinadas áreas ou manchas do território 
nacional. Mas, o desvio de. sementes de trigo do Rio Grande - do que no 
momento nos devemos sentir ufanosos porque mais uma vez generosamente 
contribuímos para a campanha nacional de trigo - não foi de forma a causar 
prejuízos tão consideráveis à triticultura gaúcha; foi, antes, uma colaboração 
patriótica, desinteressada, de meu Estado, com as zonas do Paraná e Santa 
Catarina, no propósito de ver vitoriosa a campanha do trigo nacional. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Evidente é que, no Brasil, já dispomos 
de várias sementes selecionadas de trigo em condições de vicejarem e darem 
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magnífico produto em diferentes Estados. Se for intensificada a seleção de 
sementes ... 

O Sr. Presidente - Atenção! Advirto ao nobre orador que o tempo de 
que dispõe está a findar. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Já vou terminar, Sr. Presidente ... 
poderemos distribuí-las pelos Estados que queiram lavrar a terra e plantar o 
trigo. Essas sementes resistem à ferrugem, ao carvão e às lagartas comuns dos 
trigais. 

Ora, sei que se desviou do Rio Grande do Sul para o Uruguai boa parte 
das sementes selecionadas em Bagé. Não tenho por que fazer recriminações 
nem críticas. 

O Sr. Dâmaso Rocha -A referência do nobre Deputado foi à distribuição 
da safra atual; a do Uruguai foi anterior. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Foi à de 46. Como quer que seja, porém, 
multipliquem-se os postos fitotécnicos para relação das sementes em todo o 
território nacional. Façamos uma cultura mais extensiva desses tipos, tão bons 
como os da República Argentina, do ponto de vista de peso específico, das 
qualidades panificáveis e, sobretudo, da resistência aos males que atacam os 
trigais. 

Srs. Deputados, espero que a Câmara dê seu voto ao requerimento de 
congratulações para o brilhante Sr. Ministro da Agricultura. 

Meu propósito, porém, não foi vir aqui endeusar a personalidade 
vigorosa, por sem dúvida, do Sr. Daniel de Carvalho; meu objetivo foi, em 
primeiro lugar, reatar a campanha em favor da plantação do trigo e, em 
segundo, relembrar aos Srs. Representantes da Nação que o Brasil pode produzir 
grande parte do trigo de que necessita para seu consumo; que, numa grave 
conjuntura internacional, como aquela de que acabamos de sair, o Brasil, se não 
receber trigo e farinha da América do Norte ou da Argentina, ficará sem pão 
para as suas populações. E a desgraça da conflagração, que vitimou a 
humanidade toda e qlie contemplou todos os países do orbe, não está longe de 
reproduzir-se. (Muito bem;· muito bem.) 
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FLORES LASTIMA OS RUMOS TOMADOS PELA 
POLÍTICA PORTUGUESA 

Sessão de 7-8-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, acabei de ouvir, com 
grata emoção, as palavras que o nosso ilustre e brilhante colega, Sr. Lameira 
Bittencourt, pronunciou em saudação ao professor português e notável civilista 
que neste instante visita a Câmara dos Deputados do Brasil. 

Sr. Deputado, o catolicismo tem as suas catedrais marmóreas; o 
protestantismo, os seus prebistérios; o islamismo, as suas mesquitas; ajustiça, o 
seu fórum; o povo, a sua casa - o Parlamento. 

Acontece, mais, que é justamente neste recinto onde ora recebemos a 
visita de V. Ex.ª, que se reúnem as duas Casas do nosso Congresso, quando 
funcionam conjuntamente. 

Ainda agora, o meu ilustre líder, professor Gabriel Passos, acaba de 
dizer-me que não conhece obra de direito civil mais notável que a produzida 
por V. Ex.ª, que conheço. 

Nós, aqui, todos ou a quase unanimidade, somos civilistas, civilistas no 
terreno jurídico, civilistas no campo da política. 

Sr. Deputado, o panorama que oferece o mundo conturbado é 
desolador. Não sei como viverá o velho e querido Portugal, nestes dias: 
provavelmente, terá vida semelhante à de todos os ppvos que foram mais ou 
menos atingidos pela grande conflagração universal. Lembro-me de que, 
quando· era moço, li numa estância de Camões: 

"No mar, tanta tormenta e tanto dano, 
Tantas vezes a morte apercebida; 
Na terra, tanta guerra, tanto engano, 
Tanta necessidade aborrecida. 
Onde pode acolher-se um fraco humano, 
Onde terá segura a curta vida? 
Q,ue não se arme e se indigne o Céu sereno, 
Contra um bicho da terra tão pequeno!" 

É o que se vê pelo mundo afora: o homem, submetido a todas as 
vicissitudes, atropelado e sangrado nas contendas violentas da guerra, perse
guido pela demagogia e pelos governos truculentos. 
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Por fortuna nossa, Sr. Deputado, foi restabelecida a ordem constitu
cional no Brasil, e nós, que somos, como declarei, cultores daqueles velhos 
fundamentos do direito romano, do honeste vivere, neminem laedere, suum cuique 
tribuere, desejamos que o reflexo do predomínio do direito sobre a força e a 
violência - por fortuna, já banido das plagas brasileiras - também possa vir a 
imperar no mundo. 

E ao velho Portugal amigo, cujos filhos laboram entre nós e são como 
nossos irmãos, ao velho Portugal eu desejo que Deus lhe reserve dias bons, de 
fartura, de paz e de concórdia. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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FLORES SAÚDA A ESPOSA DO PRESIDENTE DA ARGENTINA 

Sessão de 18-8-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Movimento geral de atenção. Palmas. - Sr. 
Presidente, apenas para dirigir, fora do protocolo, algumas palavras, sem 
atavios, à esposa do Presidente da República Argentina. (Palmas.) 

Como no verso do poeta hispânico, se desse à fantasia rédea solta nesta 
oportunidade solene, auspiciosa e festiva, teria muitas coisas a dizer. Se nós, 
como os homens de outrora, trouxéssemos plumas a engalanar os nossos 
chapéus, por certo que, agora, tocaríamos com essas plumas o solo por onde 
passaram vossos pés graciosos. (Palmas.) 

Mas, ilustre e formosa Senhora, uma só coisa desejo formular desta 
tribuna: pedir a intercessão da Senhora do Presidente da República Argentina 
junto a seu esposo, para que os excelsos ideais de solidariedade e concórdia 
americanos nunca o abandonem. Que esta fidelidade ele a traga atada ao 
pescoço, inscrita nas tábuas de seu grande coração de argentino e de americano. 

Se assim o fizerdes, formosa Senhora, tereis conquistado a bênção de 
Deus e a gratidão de toda a América. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
vivamente cumprimentado e abraçado.) 

247 



FLORES FALA SOBRE A ESCOLHA DE OSVALDO ARANHA PARA 
PRESIDIR A ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU 

Sessão de 17-9-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
é já do conhecimento da Câmara e do País o discurso ontem pronunciado na 
abertura da Assembléia das Nações Unidas, pelo ilustre patrício Dr. Osvaldo 
Aranha, que, em eleição posteriormente realizada e no mesmo dia, foi o 
escolhido para presidir as sessões daquele grande conclave mundial. 

É o Sr. Osvaldo Aranha, sem contestação, hoje, um brasileiro de 
projeção universal. (Apoiados.) Sua grande inteligência, já amadurecida e 
aperfeiçoada pela cultura e experiência, está a serviço integral do Brasil no 
concerto das nações. (Muito bem.) 

Tenho motivos pessoais e políticos para exultar com a recondução do 
ilustre patrício à presidência da Assembléia das Nações Unidas. Mas também 
tenho a lamentar que, tendo a sua candidatura sido apoiada por todos os países 
latino-americanos, não tivesse contado com os votos da representação norte
americana dados ao emérito estadista australiano Ewatt, concorrente de 
Osvaldo Aranha na eleição ontem realizada. 

Estou informado de que, depois do discurso, cuja transcrição se pede 
agora, vários países europeus se associaram aos latino-americanos para dar seus 
votos a Osvaldo Aranha. 

No primeiro escrutínio a eleição não foi decidida, por isso que o mais 
votado não alcançara os dois terços necessários. No segundo, porém, o Sr. 
Osvaldo Aranha conseguiu 29 votos a favor do seu nome, tendo o seu 
concorrente apenas 22. É que a Holanda, a Bélgica, a França, a Polônia, a 
Noruega, a Suécia e mais alguns outros países europeus se acrescentaram aos 
votos dos países latino-americanos, não tendo eu informações mais seguras de 
como teriam votado a Tchecoslováquia e os países de origem árabe. 

Ora, Sr. Presidente, ninguém mais do que eu preza e admira a 
personalidade ilustre e consular do atual Chanceler do Brasil, Dr. Raul 
Fernandes, que, com tanto tato e brilhantismo- por que não dizê-lo?-, dirigiu, 
vitoriosamente, os trabalhos da Conferência de Petrópolis, do que resultou o 
chamado Pacto ou Tratado do Rio de Janeiro, pois que foi assinado no 
Itamaraty. Sem favor algum, é o Sr. Raul Fernandes uma das gloriosas figuras do 
passado que ainda prestam os maiores, serviços ao Brasil, na atualidade. 
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Quando o meu partido, em conclave dos seus chefes, declarou dar 
liberdade aos Srs. Raul Fernandes e Clemente'Mariani para aceitarem as pastas 
que lhes foram oferecidas pelo honrado Sr. Pres\dente da República, o Sr. Raul 
Fernandes teve dúvidas e hesitou em aceitar a pasta, por isso que, para ocupá-la, 
não contava com o apoio partidário da União Democrática Nacional e apenas 
com as simpatias do meu partido. Fui eu, em véspera de embarcar para o Rio 
Grande do Sul, já depois da meia-noite, à sua residência, .pela primeira vez na 
minha vida, e demovi-o do propósito em que estava de recusar a pasta a ele 
oferecida, pois sempre entendi que seus conselhos eram mai~ necessários do 
que nunca às deliberações dos homens que dirigem, adtninistrativamente, o 
País. 

Parece que a minha démarche foi frutuosa, por isso que, já em Porto 
Alegre, recebi telegrama noticiando a sua aceitação para a pasta das Relações 
Exteriores. 

Depois disso, constantemente, sem o visitar nem freqüentar, lhe hei 
dado apoio à ação, menos no assunto relativo ao infeliz povo do Paraguai, que, 
para apaziguar, terá feito, através do ex-Embaixador Negrão de Lima, 
démarches que não produziram efeito, a fim de ver se reconciliava os 
contendores, sangrando pelos flancos em disputa - uns, pela liberdade, e 
outros, aferrados ao regime totalitário e brutal ali imperante. 

A referência que ora faço ao ilustre Sr. Raul Fernandes é para um ligeiro 
reparo - não para censura - ao fato de não ter posto o 1 tamaraty o prestígio de 
que goza junto aos ·governantes e dirigentes americanos a fim de que 
apoiassem a candidatura Osvaldo Aranha na eleição para presidir os trabalhos 
da Assembléia das Nações Unidas. 

Estou informado -'-provavelmente esta tarde, ou amanhã pela manhã, 
os jornais trarão o compte rendu da sessão em que se procedeu à eleição da 
presidência da Assembléia - de que o~ representantes norte-ameriCanos deram 
o seu voto ao representante da Austrália, o grande e ilustre estadista Ewatt, 
delegado daquele país do Oceano Índico, que foi um muro de contenção à onda 
avassaladora dos nipônicos, até hoje ainda não refeita e curada das enormes 
chagas que lhe causou a invasão japonesa. É bem de referir-se, entretanto, que o 
ilustre Chanceler americano Marshall não terá drenado . seus votos para 
Osvaldo Aranha na crença errada - já hoje vista - de que o Brasil não pleiteava, 
como não pleiteou, o posto para seu primeiro Delegado. De qualquer modo, 
são tão fortes os laços que nos unem à grande nação da América Setentrional -
hoje mais do que nunca-, que é bem lamentável que os Estados Unidos não 
tenham dado o sufrágio dos seus representantes ao nosso ilustre e brilhante 
patrício. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.) 
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FLORES FAZ A DEFESA DA ORDEM E APELA PARA QUE SE RESPEITEM 
OS COMUNISTAS COMO HOMENS QUE SÃO 

Sessão de 22-10-194 7 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, o brilhante e ilustre 
chefe de minha bancada, Sr. Deputado Prado K~lly, já trouxe a sua palavra de 
protesto contra os atos criminosos ontem verificados na Capital da República. 
Não teria eu de vir à tribuna dizer mais nada além das palavras de S. Ex.ª. 

Eu não desejaria, porém, que tomasse o meu silêncio como demons
tração de comodismo ou de covardia moral. 

Tenho para mim que os governantes, aqueles que detêm as rédeas do 
poder, não se podem furtar a um imperativo: os homens e os partidos se 
digladiam, se entrechocam na disputa das idéias, da predileção dos eleitores, 
para alcançar o poder; mas aqueles que o detêm estão na obrigação primordial 
de assegurar a ordem, aqui como em qualquer parte do mundo. 

Não vejo, assim, por que o governo atual da República pudesse 
acoroçoar, ou mesmo apenas desejar, se praticassem as desordens ontem 
cometidas nesta Capital, não só pelo respeito à Constituição, às leis, aos 
costumes e às nossas tradições; também porque, depois dos votos obtidos, dos 
aplausos e do apoio da Câmara e do Senado, indubitavelmente, as cenas 
ocorridas deixam impressão dolorosa e tristíssima. 

Não vejo que vantagens materiais, que resultados práticos advirão das 
desordens dos atentados à vida e às propriedades dos comunistas. 

É o governo fortíssimo. Dispõe, nas duas Casas do Congresso, de uma 
maioria que já uma vez denominei de "aplastadora"; de uma guarnição federal 
vigorosa, composta de duas divisões, uma blindada e outra motomecanizada 
de infantaria, comandadas por homens que obedecem e servem com lealdade; 
dispõe de força policial militar, além de cinco ou seis espécies de polícia 
semimilitarizada. 

Por que consentir que as garantias devidas aos cidadãos e à imprensa 
sejam, da noite para o dia, postas de lado, permitindo-se atentados como aquele 
ontem praticado em plena Capital da República? 

Sempre entendi que desejar sinceramente o desenvolvimento cultural 
de nosso povo e de nossas instituições - o que é basilar- consiste em assegurar e 
garantir a ordem, porque o progresso outra coisa não é senão o desenvolvi
mento da ordem. Este o velho ensinamento cotidiano, que ainda pode servir de 
paradigma àqueles que real e intimamente se dedicam à vida pública. 
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Nestas condições, minhas palavras se destinam somente a demonstrar, 
primeiro, o meu protesto solene contra a violência praticada, desnecessária e 
inútil, que diminui o Poder Público, encarregado de assegurar a ordem, aos 
olhos de todos os nossos concidadãos e da opinião pública; segundo, porque, 
anticomunista que sou, de medula, acreditando devemos defender a cultura 
ocidental, a cultura cristã, nem por isso quero, pela força bruta, combater os 
que não pensam como eu. 

Se a doutrina do marxismo tiver de ser vitoriosa um dia, como muitos 
asseguram ser da fatalidade histórica, declaro que ficarei dentro dos cânones 
daquela outra cultura, em que formei o meu espírito, mas não recorrerei à 
violência para pelejar contra os que predicam doutrina bem diversa. 

Assim, as palavras, que agora profiro, exprimem o desejo de que o 
Governo da República acerte, proceda bem, concorra para desatolar este país, 
fazendo-o, porém, dentro da legalidade. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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FLORES FALA DE BORGES DE MEDEIROS POR OCASIÃO 
DOS 84 ANOS DO VELHO CHEFE 

Sessão de 19-11-1947 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, de bom grado cederei a 
palavra ao ilustre Deputado Sr.João Botelho, que também subscreveu, comigo 
e grande número de Srs. Representantes, o requerimento sujeito à apreciação 
da Casa. 

O Sr. joão Botelho - Muito grato pelas referências de V. Ex.ª, que me 
enobrecem. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Diante, porém, da observação do Sr. 
Presidente, de que, se não fosse imediatamente discutido e votado, o requeri
mento ficaria prejudicado, por estar na hora do Expediente a esgotar-se, vejo
me forçado a ocupar a tribuna. 

Senhores, o requerimento pede um voto congratulatório com o último 
sobrevivente da Constituinte de 1891, o ilustre Sr. Borges de Medeiros, que hoje 
completa 84 anos de idade. 

Formei-me ao lado do Sr. Borges de Medeiros. Obedeci a sua chefia 
durante longos anos. Tive o infortúnio de divergir dele, na dolorosa campanha 
de 1932, em que cumpri o meu dever funcional e ele cumpriu a sua palavra 
honrada. 

Isto, porém, não impede venha eu justificar o requerimento, justa
mente quando o grande brasileiro completa 84 anos de idade, pedindo à 
Câmara que reverencie essa nobre longevidade, edificante paradigma para as 
gerações porvindouras. 

É o Dr. Borges de Medeiros, a esta altura de sua preciosa vida, um dos 
maiores cultores do Direito Público, sobretudo do Direito Público americano. 
(Muito bem.) 

Tive oportunidade, inúmeras vezes, de ouvi-lo e ler os seus arrazoados, 
quando em discussão assuntos constitucionais, e pude sempre certificar-me de 
que dispunha de cultura imensa e luminosa sobre as nossas instituições 
políticas. (Apoiados.) 

Não seria eu - que o seguia, que obedecia ao seu comando, como todos 
aqueles que formaram a geração castilhista - quem viesse agora negar ao 
grande cidadão a minha reverência, a minha prova de respeito e - por que não 
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dizê-lo? - renovar aquele amor que as hostes castilhistas longo tempo lhe 
votaram com desvelo. 

É Borges de Medeiros relíquia da vida republicana brasileira (apoiados), 
inatacável em sua integridade moral, honesto a carta cabal (muito bem), bom 
patriota. Exerceu durante muitos anos o Governo do Rio Grande do Sul, em 
obediência à Carta castilhista de 14 de julho. Hoje podem criticar-lhe os atos 
de administração e de política; ninguém, porém, alçaria a voz para macular 
aquela personalidade puríssima. (Muito bem.) 

Esta homenagem que a Câmara presta ao último sobrevivente da 
Constituição de 91, no fim de sua vida, é mais do que merecida, e eu pediria ao 
Sr. Presidente, em aditamento ao requerimento assinado por cerca de cem Srs. 
Deputados, que a Mesa da Câmara dirigisse a Borges de Medeiros um telegrama 
de congratulações,porque, além de ser o último Constituinte da Primeira 
República, é testemunha viva da pureza dos que pregaram e implantaram o 
regime. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.) 
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FLORES DEFENDE-SE DA ACUSAÇÃO DE REACIONÁRIO E OUTRAS 
RESPONDENDO AOS COMUNISTAS QUE MUITO 

FEZ PELOS CORRELIGIONÁRIOS DELES 
QUANDO GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL 

Sessão de 24-11-1947 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O Sr. Presidente - Responderei à questão de ordem formulada 
pelo Sr. Deputado Maurício Grabois e depois darei a palavra a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Esperarei, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em resposta à questão de ordem suscitada pelo 
nobre Deputado Maurício Grabois, tenho apenas a reiterar o que já declarei 
hoje. 

Todo e qualquer Deputado tem o direito de dizer da tribuna tudo 
quanto bem entender. A Mesa, no entanto, no cumprimento de seu dever, 
retirará dos Anais as expressões que, nos termos do item XVI do art. 12 do 
Regimento, forem vedadas, isto é, aquelas que forem ofensivas a qualquer 
membro do Poder Legislativo, ao Próprio Poder Legislativo ou a qualquer 
representante do Poder Público. 

Nessas condições, tudo quanto os Srs. Deputados quiserem sairá 
integralmente no Diário do Congresso Nacional, salvo o que estiver em desarmonia 
com os preceitos regimentais, isto é, que seja reputado ofensivo a qualquer 
representante do Poder Público, do Parlamento, ou ao Poder Público e ao 
Parlamento em si. 

Com referência ao que irá ou não sair amanhã no Diário do Congresso, só 
poderá ser resolvido posteriormente. 

Presido à sessão da Câmara na ausência do Presidente efetivo, pois a ele 
cabe a direção efetiva da Câmara dos Deputados. 

Repito; tudo quanto não estiver em desarmonia com o Regimento sairá 
publicado integralmente, sem censura de qualquer espéàe. Só não será 
publicado o que nossa Lei Interna vedar. Nesse passo, a Mesa é apenas uma 
serva obediente do Regimento. 

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Flores da Cunha. 
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O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, sinto que 
venha tratar, neste instante, de assunto que se relaciona personalissimamente 
comigo, com a minha conduta e com a minha ação de Deputado. 

Quando esta tarde estava presente à Comissão de Constituição e 
Justiça, no plenário falou o Sr. Deputado Maurício Grabois e fez um violento 
ataque à atitude assumida por mim no seio daquela Comissão. 

Quando tive conhecimento do ataque, acorri imediatamente, como era 
meu dever, ao recinto, mas não havia mais possibilidade de um revide de minha 
parte. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a desigualdade da situação: 
enquanto eu, na Comissão de Constituição e Justiça, pleiteava o máximo 
liberalismo em relação ao caso dos representantes comunistas, no sentido de 
que aos Deputados extracomissão fosse permitido ali comparecerem e falarem 
apenas no tempo limitado, estabelecido pelo Sr. Agamenon Magalhães. 

O Sr. Carlos Marighella - V. Ex.ª me permite um aparte? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. 

O Sr. Carlos Marighella- Mas, esse direito é assegurado pela Constituição: 
qualquer Deputado extracomissão pode usar da palavra. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Refiro-me ao limite do tempo 
estabelecido pelo Presidente da Comissão. E peço a V. Ex.ª que não me apartei e 
mais. 

O Sr. Carlos Marighella - V. Ex.ª sabe que não há limite. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O Presidente da Comissão de Justiça, Sr. 
Agamenon Magalhães, estabeleceu o limite de uma hora para os Deputados 
extracomissão e fui quem pleiteou não fosse marcado o tempo para os 
Deputados membros daquele órgão técnico. 

Enquanto agia desta forma, era neste recinto acerbamente atacado pelo 
representante comunista, Sr. Maurício Grabois, que achou de, a pretexto de ler 
um artigo do Jornalista Rafael Correia de Oliveira, fazer referências ao 
substitutivo por mim apresentado à Comissão de Constituição e Justiça. 

O que desejo dizer ao Sr. Deputado comunista é que, valendo-me da 
lenda medieval, renovo aqui aquela expressão, não de valentia pró-forma, mas 
de coragem pessoal e coragem moral: "Se queres falar de Percival, diz, antes -
Percival, e arranca a espada!" 

Não temo as agressões, os ataques, os arreganhos de quem quer que 
seja, e, muito menos, dos representantes comunistas. 
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O Sr. Maurício Grabois - Peço permissão para um aparte. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. 

O Sr. Maurício Grabois - V. Ex.ª não pode ver, absolutamente, de minha 
parte, qualquer ataque a sua pessoa, pois o que fiz apenas foi defender os meus 
correligionários da pecha que V. Ex.ª lhes quis emprestar na Comissão de 
Justiça. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O ilustre colega demonstra, apenas, com 
o seu aparte, que não leu a Ata da Comissão e, deste modo, não verificou em que 
acepção empreguei o decoro parlamentar, sem atingir a honorabilidade de 
qualquer dos ilustres Deputados, no sentido de acusá-los de falta de dedicação 
ao seu próprio País. 

O Sr. Maurício Grabois- E V. Ex.ª acha que é não ofender a um Deputado 
chamá-lo de antipatriota? 

O SR. FLORES DA CUNHA - E esta afirmativa continuo a fazê-la, 
porque o são. 

O Sr. Maurício Grabois - E foi por isso que nos revoltamos. 

O Sr. Henrique Oest- O nobre orador não deve imaginar que é privilégio 
seu amar à Pátria. 

O SR. FLORES DA CUNHA - E tampouco do ilustre colega. 

O Sr. Henrique Oest - E absolutamente não dizemos tal coisa. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Srs. Deputados, expressões de ameaça e 
intimidação não me afligem nem me arredam de minha diretriz. Se já estou em 
plena decrepitude fisica (não-apoiados), sobram-me coragem moral e aínda um 
pouco de força no dedo para tocar um gatilho e manejar um sabre. 

Hei de dizer o que penso, de acordo com a minha conduta política de 
todos os tempos. 

O Sr. Gregório Bezerra - Permita, então, que os outros também o digam. 

O SR. FLORES DA CUNHA- E há uma coisa que desejo dizer aos 
Deputados comunistas. S. Ex.ªs costumam tachar de reacionários, a quem? Ao 
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ex-Governador do Rio Grande do Sul, que amparou e protegeu o Sr. Trifino 
Correia, perseguido na terra que eu governava, aquela que protegeu e permitiu 
que saísse do território nacional o atual diretor da Tribuna Popular, Sr. 
Pedro da Mota Lima, que me apareceu em Palácio, fugido do Rio de Janeiro, 
com os cabelos pintados, por cores que não eram as naturais. É esse o 
reacionário, é o reacionário que com eles conviveu e acotovelou nos presídios 
da Ilha Grande, e que de lá saindo teve como primeiro dever bater-se pela 
anistia para todos aqueles infortunados. É esse o reacionário! 

Sr. Presidente, declarei, na Comissão de Constituição e justiça, que o 
projeto Ivo D' Aquino, para mim, como cultor do Direito, está eivado da pecha 
de inconstitucionalidade, e que o meu substitutivo, esse, sim, se enquadra nos 
termos estritos da Constituição, que no seu § 2. 0 , do artigo 48, diz: "Perderá, 
igualmente, o mandato o deputado ou senador cujo procedimento seja 
reputado, pelo voto de dois terços dos membros de sua Câmara, incompatível, 
com o decoro parlamentar." 

O Sr. Gregório Bezerra - E nós já faltamos com esse decoro?! 

O SR. FLORES DA CUNHA-A falta de decoro não é no sentido que V. 
Ex.ª está entendendo, nem no sentido pessoal; sou homem que nasceu de baixo 
para cima. Sou tão humilde como qualquer dos representantes comunistas, e 
nunca tive preconceitos de raça, de crenças religiosas e políticas. Todo mundo 
terá visto que nem pela pigmentação da pele, nem pela situação de humildade, 
deixei de apertar a mão de quem quer que seja, porque somos todos nascidos 
de mulher, e devemos nos respeitar e estimar uns aos outros. 

O Sr. Carlos Marighella - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. . 

O Sr. Carlos Marighella -V. Ex.ª, no seu conceito, tem uma definição de 
"indecoroso", tanto assim que apresentou substitutivo na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Eu declarei, Sr. Deputado, que 
empreguei a expressão "falta de decoro parlamentar" no sentido seguinte: o 
Brasil, tendo rompido relações com a Rússia, tendo sido votada uma moção no 
Senado e na Câmara dos Srs. Deputados, V. Ex. ªs ficaram com a Rússia contra o 
Brasil! Aí em que reside a falta de decoro. 

O Sr. josé Crispim - V. Ex.ª está completamente enganado. Se é aos Srs. 
Deputados facultado se pronunciarem iivremente ... 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Seja como for. Se V. Ex.ªs fossem 
cultores do Direito, deveriam saber que definitio periculosa est. Não quero definir. 
O que quero dizer é que empreguei a expressão nesse sentido. 

O Sr. Carlos Marighella - V. Ex.ª dá licença para mais um só aparte? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Só um, porque o tempo de que 
disponho está quase esgotado. 

O Sr. Carlos Marighella - Mui to obrigado. Havia dito a V. Ex.ª o seguinte: 
que V. Ex.ª tinha tido o conceito de "indecoroso", e nessa base apresentara o 
substitutivo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Quanto aDeputados, não empreguei a 
expressão "indecoroso", em absoluto! 

O Sr. Carlos Marighella - Agora, quero declarar que o ilustre colega de 
bancada, Sr. Maurício Grabois, quando foi à tribuna, deu o conceito que os 
Deputados comunistas têm da palavra "indecoroso", que, para nós, se refere 
àqueles que não se manifestam de forma parlamentar. São as palavras não
parlamentares e suas atitudes dentro da vida privada que possuem, que, afinal 
de contas não estão em condições, por não terem exatamente aí uma mais sólida 
cultura para fazerem acusações a quem quer que seja, e por isso não podem 
acusar alguém de indecoroso. Não houve a citação do nome de V. Ex.ª, e nem 
motivo para que V. Ex.ª se zangasse, se alterasse, em face de qualquer palavra 
proferida pelo Deputado Sr. Maurício Grabois. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª já terminou? 

O Sr. Carlos Marighella - Já terminei. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Então, recomeço. 
Sr. Deputado: não houve referência explícita ao meu nome, mas posso 

contar a V. Ex.ª um episódio, de um argentino, que foi cônsul em Uruguaiana, 
de onde eu era prefeito. Esse cidadão, de Corrientes, encontrou-se, em uma 
estação em companhia de amigos e outras pessoas, com um grupo de desafetos 
seus e de sua família; abandonou os amigos e as suas famílias e disse horrores, 
palavras que não posso reproduzir agora. Depois retornou aos amigos e disse
lhes: "Oyeram ustedes las indirectas que les hé dicho?" Ele chamava "las indirectas" os 
maiores impropérios e ofensas. 
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Sei ler bem nas entrelinhas. 
O nobre Deputado Maurício Grabois fez umas indiretas, com as quais 

pretendeu aúngir-me. 
A primeira delas é esta: "Estranho, Sr. Presidente, que subsútuúvo de 

tal natureza tenha sido apresentado, porque os comunistas nunca usaram, 
nesta tribuna, de termos de baixo calão, que ofendessem o próprio decoro parla
mentar." 

Ora, Sr. Presidente, esta indireta ou, antes, direta feita a mim, é com 
referência ao doloroso e lamentável incidente que houve aqui entre a minha 
pessoa e os Deputados trabalhistas. 

Ninguém mais do que eu lamentou o incidente, e só usei das palavras -
e poderia voltar a usá-las - diante da terrível ofensa recebida, em pleno rosto, de 
que estava menúndo. Se o Deputado a quem revidei, momentos depois, 
quando a Câmara serenou, tivesse vindo à tribuna e dado explicações, seria o 
primeiro a vir pedir-lhe desculpas, porque é do meu feitio, de meu hábito. 
Nunca me referi à falta de decoro pessoal. 

Os comunistas, com a disciplina de ferro que têm nas suas fileiras, têm 
respeitado os outros Deputados para poderem ser respeitados. Não tenho 
queixa alguma pessoal de nenhum Deputado comunista. 

Agora, quero dizer, sobre a outra referência que me atinge: 

"Não foram os comunistas que usaram esta linguagem; não são 
os comunistas - pode-se analisar a vida de qualquer deles - os 
jogadores profissionais.'' 

Srs. Deputados, não há nesta Câmara, como não há neste país, quem 
não saiba que sou homem que gosto de jogar transparente, que nunca escon
deu qualidades ou defeitos, sobretudo defeitos. Devo dizer à Câmara, com 
ufania, que exercendo altas funções executivas, durante sete anos, nunca 
joguei. ''Jogador profissional ... '' Nunca vivi de jogo, nunca o explorei. Fiz uma 
declaração outro dia de que era partidário da regulamentação do jogo nas 
estações termais e climáticas nas serras, porque sou contra o jogo na Capital 
da República e nas grandes cidades. 

Foi uma indireta feita a mim, desprimorosa e descorajosa. 
"Não são os comunistas que andam envolvidos em negócios e 

negociatas como o da banha." 
Este negócio da banha, não sei bem se se refere a mim. Estou como 

aquele personagem da Espanha. 
Na Espanha os moradores camponeses têm habitação no primeiro 

andar e no andar imediato, térreo, guardam galinha, porcos, cabras, mulas e 
vacas de leite. 
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Conta-se que certa vez o proprietário da casa, estando na basse-cour, 
em seu estábulo, gritou para cima, para sua mulher: "Manoela, traeda la luz que la 
mula há, dado una patada que no sé se há pegado en la pared o en mi." 

Quanto a negociatas, declaro à Câmara que, tendo sido homem rico, 
hoje sou pobre. Durante os sete anos de exílio tive de vender as terras - a maior 
parte das quais comprei a prazo, ou com garantias - para pagar a quem devia. E 
ainda não acabei de pagar a quem devo! 

Por outro lado, em negociatas escusas, não tomei parte. Ao nobre 
Deputado Sr. José Cândido Ferraz solicito o seu testemunho. 

Intercedi junto ao Conselho Nacional de Comércio Exterior, para a 
exportação de 100 mil sacas de arroz, a fim de atender a amigos e com interesse 
muito longínquo e indireto. 

Essa operação, ao tempo, deferida pelo ilustre Ministro Sabóia de 
Lima, fracassou, devido ao fato de ter sido o Brasil forçado a entrar, novamente, 
para o Comité Alimentar Internacional e só ser permitida a exportação de arroz 
do Brasil para a Índia e a Malásia. 

Desafio os Srs. Deputados comunistas - como qualquer outro 
deputado - a que provem estar eu envolvido em qualquer outra tentativa de 
negócio. 

O Sr.josé Cândido-V. Ex.ªnessa parte tem toda a razão. Posso dar o meu 
testemunho. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Mas, Sr. Presidente, preciso desfiar todas 
as contas do rosário e ir até o fim. 

Disse ainda o Sr. Deputado Maurício Grabois: 

"Também nã.o sã.o os comunistas que têm vida clandestina, 
mantendo amantes." 

Ah! Ah! (Riso.) Volto para o espanhol e digo como um grande 
per.sonagem, a quem lhe perguntavam se nã.o mais fumava, ou se não jogava 
mais. Respondeu: 

"Los vícios grandes me abandonaram: los chicos yo los abandonei. " 

Ora, nunca tive amantes na minha vida. Quando moço - e era cheio de 
vigor e, até, de garbo (perdoem-me a imodéstia) - nunca tive amantes. Adoro a 
família. Não encontro, no mundo, nada melhor do que a esposa e os filhos. 
Como todo homem, é possível que eu tivesse tido ligações esporádicas com 
mulheres, mas nunca me liguei a amantes. Não tive, nem tenho amantes. 
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Falo à Câmara assim, a peito aberto, sem temor aos reproches ou às 
censuras: não tive e não tenho amantes. 

Portanto, o agravo também não me alcançou. 
A tolerância de V. Ex.ª, Sr. Presidente, deve ter um limite. Vou 

terminar, mesmo porque não devo alongar-me, tratando de mim. Apenas não 
queria deixar sem revide as afirmações do Sr. Deputado Mauricio Grabois. 

Quanto ao marxismo, doutrina d_ef endida pelos comunistas, devo 
dizer que Há quarenta anos tenho em :ninha biblioteca a esplêndida exposição 
de Werner Sombart, o maior expositor do socialismo, a qual, por fortuna 
minha, encontrei no meu quarto, quando há pouco deixei a Câmara. 

A assinatura, que apus nesse livro, não é mais a de hoje, mas a de 
quando moço. Lerei apenas o que diz Sombart, repetindo palavras de Pierre 
Leroux: 

"Tenia una gran penetración para apoderar-se del aspecto mala de la 
naturaleza humana. Sua misma naturaleza le prepará el creer en las palabras 
de Hege~ de que el mal es la causa de todo desenvolvimiento de la espécie 
humana." 

Ora, poderia eu, alma cristã, adotar sequer uma doutrina que prega 
isto? Não! Contra o comunismo, agora, sempre e até depois da morte! (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES COMENTA A SITUAÇÃO POLÍTICA 
DO RIO GRANDE À ÉPOCA DE VALTERJOBIM 

Sessão 5-2-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) Sr. Presidente, desde que 
começou a funcionar a Constituinte nacional, conhecem os Srs. Depu
tados a minha atitude em relação à política de meu Estado. Nenhuma vez debati 
no plenário, nem na Constituinte, nem na Câmara dos Deputados, porque 
acho lamentável a tática de virem os políticos estaduais dilacerar-se diante da 
Nação, discutindo questões da vida interna dos partidos estaduais, com 
preterição dos grandes problemas nacionais a que somos chamados a dar 
solução. 

O Sr. Lino Machado - Neste ponto, permita-me discordar de V. Ex.ª, 
porque os panoramas estaduais demonstram o da política nacional. Como 
várias vezes tenho vindo à tribuna denunciar fatos do meu Estado ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - E' um direito de V. Ex.ª que respeito, 
mas cujo conteúdo não estou obrigado a observar. São diferenças de mentali
dade, são diferenças de temperamento, são - quem sabe? - diferenças de 
ideologia que eu respeito em todos, mas sigo as diretrizes que me traço. 

O Sr. Lino Machado - É justamente o que faço. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não me caaso de bater nesta tecla. 
Já estou bastante velho para vir dar ao País e à Casa o espetáculo de 

digladiações que não nobilitam e, ao contrário, rebaixam e aviltam. 
Desejo sempre, nesta Casa, debater, de um ponto de vista muito alto, 

todos os assuntos que forem aqui ventilados. 
Acontece, porém - e para o caso chamo a atenção dos meus distintos 

colegas do PSD do Rio Grande do Sul-, que, como é do conhecimento de todos, 
foi promovida uma entente na política nacional, pelo acercamento dos políticos, 
a fim de estabelecer um modus vivendi e conseguir uma trégua que auspiciasse a 
prática da democracia sem que os partidos se transfundissem e, mantida a 
independência deles, se pudesse fazer um esforço em concordância pelo bem 
do País. 
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Como ia dizendo, entretanto, acontece que o ilustre Sr. General 
Firmino Paim Filho, Presidente do PSD do Rio Grande do Sul, quando daqui 
regressou, há bem poucos dias, achou de fazer declarações aos jornais e, num 
discurso pronunciado em homenagem que lhe foi prestada, disse que não dá 
seu asentimento para o entendimento dos partidos dentro do Rio Grande do 
Sul. 

Ora, já tive ocasião de afirmar, em apartes, que não fui pars magna nem 
pars minima no acercamento dos partidos. Toda a minha ação foi de simpatia, de 
colaboração, para que os homens abatessem as armas e procurassem melhor 
entendimento, porque creio estar na consciência de todos que o País necessita 
de uma trégua para sair do atoleiro em que se encontra. 

Não tenho querido vir à Câmara para fazer discurso, com pinturas, 
em todas as cores, da verdadeira situação econômica e financeira do País. 

Conheço os assuntos tão bem quanto o meu querido amigo, Sr. 
Deputado Artur de Souza Costa, líder da bancada pessedista do Rio Grande do 
Sul. Quando faço essa referência pessoal, quero dizer que o Sr. Artur de Souza 
Costa, dentro da Câmara dos Deputados, é um dos técnicos que melhor sabem 
da situação financeira do nosso país. Mas como S. Ex.ª é o líder da bancada 
pessedista, fiz a referência pessoal, sem que com isso lhe queira provocar uma 
intervenção. 

As drásticas declarações feitas pelo General Firmino Paim Filho, no Rio 
Grande do Sul, são de quem é infenso ao entendimento entre os partidos, visto 
ser ele contrário ao partido único. 

Ora, ninguém teve a intenção de, promovendo a entente partidária, ou 
um bom entendimento entre os partidos, transformar a vida política do Brasil, 
com a criação de um partido único, o que seria, sem dúvida, uma idéia 
totalitária, que devemos varrer de nossas cogitações. Tenho entendido que o 
acordo feito e sancionado, solenemente, no Palácio do Catete, é, apenas, para 
realizar aquele esquema de administração tão bem elaborado pelo honrado e 
brilhante Sr. Senador José Américo de Almeida. Fora daí, o que há é uma 
trégua, é um amortecimento de paixões, é um abatimento de espadas para que 
todos os partidos possam trabalhar, a fim de auxiliar o País a ressurgir e 
recuperar-se. 

Mas tanto quanto eu, os meus nobres e queridos p·atrícios do PSD, no 
Rio Grande, conhecem o temperamento e a mentalidade do ilusti;-e General 
Paim Filho. Não quero qualificá-lo de mentalidade troglocÍ.ítica; mas não 
poderei dizer que seja uma das mentalidades mais avançadas. 

O Sr. Dâmaso Rocha - A União Democrática Nacional, sob a chefia 
brilhante e patriótica de V. Ex.ª, até hoje, tem dado provas de grande renúncia, 
de grande desprendimento e, sobretudo, de muito ardor, em tratar com essa 
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cordialidade, que V. Ex.ª reflete na Câmara, as correntes políticas que con
corram a todos os pleitos no Rio Grande do Sul. O PSD tem encontrado na 
Assembléia do Estado, entre os seus mais eficientes colaboradores, os 
nobres representantes do partido de V. Ex.ª Quanto ao General Paim Filho, 
ainda não adotou uma c:onduta que seria uma norma para o PSD, em face do 
acordo sancionado pelo Presidente Eurico Dutra. O que há é, apenas, simples 
declaração do General Paim, declaração essa que tem caráter pessoal e não 
político, porquanto a Executiva do PSD ainda não se reuniu para deliberar a 
respeito. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Publicou uma nota, anteontem, nos 
jornais de Porto Alegre e que aqui tenho. 

Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
Desejava, todavia, dizer que se o ilustre General Paim Filho, presidente 

do PSD do Rio Grande do Sul, pretendeu, com sua declaração extemporânea, 
evitar que se estabelecesse um entendimento na vida política do Rio Grande do 
Sul, não sei se terá praticado um ato em favor do bem-estar de sua bem
aventurada terra, porque a minha conduta no seio desta Casa, não tendo vindo 
até agora explicar os atos de minha ação política e administrativa, significa, 
porventura, que eu tenha calado para servir, ou à covardia ou ao desejo de 
escapar a um julgamento. (Não-apoiados). Minha atitude, de moderação e de 
tolerância, nasceu do desejo de, como sempre, dedicar o resto de minha vida ao 
serviço do Brasil e do Rio Grande do Sul. 

Ora, o ilustre Sr. Paim Filho não é, dentro do PSD, possivelmente, a 
pessoa mais autorizada para vir bloquear ou boicotar os entendimentos no 
campo do Estado feitos no Rio de Janeiro, porque, se é verdade que nos últimos 
anos do governo do atual Senador Getúlio Vargas, S. Ex.ª teve discrepân
~ias com esse governante, não é menos verdade, também, que o Sr. General 
Paim Filho, compadre duas vezes do ex-governante brasileiro, de certo modo se 
beneficiou com as blandícias do ditador em relação ao compadre. 

Ora, não venho fazer retaliações; mas quero apenas dizer que ansiamos 
por uma pacificação em todo o Brasil, mas uma pacificação nobre, digna, em 
que os partidos não se deixem absorver, em que cada um mantenha a 
independência do seu programa e de sua ação. 

Não sei como o ilustre Sr. Valter Jobim, bem-intencionado governante 
do Rio Grande, nestes dias, poderá levar a cabo sua ação governamental, 
estando em situação minoritária na Assembléia Legislativa, e o Estado atolado 
até acima da cabeça em compromissos financeiros e sem recursos para 
administrar. Conheço a capacidade arrecadadora do Rio Grande do Sul e do 
desdobramento de sua riqueza. Mas, ainda assim, as obrigações assumidas 
pelos interventores ineptos que teve foram tão grandes que mesmo seu atual 
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governante não sabe a quanto montam, tanto as diretas do Estado como as 
garantias dadas a compromissos não propriamente do Governo. 

O que é necessário, portanto, é esse apaziguamento, para efeito de o 
administrador poder chegar ao fim do seu Governo tendo realizado alguma 
coisa em benefício da terra rio-grandense, porque, como as coisas estão e como 
seguem, chegará ele ao término de-sua administração sem nada fazer, porque 
não tem meios, e boa vontade não basta. 

Quando governante, tomei grandes e renovadoras iniciativas no Rio 
Grande do Sul, mas nunca as empreendi sem antes ter forjado recursos. 

Ora, como poderá, Sr. Deputado Souza Costa, o ilustre Sr. Valter Jobim 
efetuar obra de governo no Rio Grande, se não contar com o apoio das 
correntes políticas que não formaram em torno da sua eleição ou não 
concorreram para ela? 

Todos sabem - e peço a atenção do nobre Deputado Sr. Amaral 
Peixoto - o imenso fosso que me separa, pessoalmente; do ex-chefe do governo 
do Brasil, Sr. Getúlio Vargas. Chamei a atenção do nobre colega por se tratar do 
seu chefe e do seu sogro. Mas, se o Sr. General Paim Filho pretende varrer 
qualquer colaboração nossa, por mínima e menos importante que seja, ainda 
quando exista esse fosso imenso que nos separa do Sr. Getúlio Vargas, 
procuraremos uma entente com o Partido Trabalhista, vigoroso no Rio 
Grande do Sul, e com os sempre legendários libertadores, que combati nas 
coxilhas, mas que, há cinqüenta anos, fazem oposição no Brasil. Então, não sei 
em que se transformará o Governo do Sr. Valter Jobim. 

Está equivocado o Sr. General Firmino Paim, quando pensa que a UDN 
do Rio Grande do Sul pretende avançar nos postos para exigências do 
estômago. Não! Nós não queremos postos, por mínimos que sejam. Daremos a 
nossa colaboração para que o Rio Grande do Sul possa pagar o que deve, possa 
empreender os grandes melhoramentos que tem programados, como o da 
eletrificação do Estado, o da limpeza da sua magnífica rede fluvial e de abertura 
dos canais que nos ligam ao oceano, o da valorização da nossa produção, o da 
solução do problema dos transportes, pois a Viação Férrea que durante os seis 
anos em que governei o Estado sempre deu superávit, hoje-hoje?-, há vários 
anos, é deficitária, está em tal situação que se pensa já em entregá-la à União, uma 
vez que se trata de próprio federal arrendado ao Estado. 

Não quero, porém, dar a esta arenga assim um aspecto menos odoroso, 
de lavagem de "roupa suja". Apenas, Sr. Presidente, feitas estas considerações e, 
como dizem os castelhanos, "vuelo de pajaro" e os franceses a "vol d' oiseau", 
quero pedir conste do pequeno discurso que pronunciei, como sua parte 
integrante, o discurso pronunciado pelo jovem e brilhante companheiro e 
amigo, Dr. Daniel Krieger, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 
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que respondeu, com imensa superioridade, às afirmações do General Firmino 
Paim. 

Estejam os pessedistas do meu Estado convencidos de que eu e os meus 
amigos daquela Unidade da Federação estaremos prontos a colaborar para 
que o nosso governante, Sr. Valter Jobim, chegue a bom término de governo, 
mas não queremos nenhum osso para roer! (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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EM DEFESA DA NACIONALIZAÇÃO DO PETRÓLEO 

Sessão de 7-4-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - A situação do petróleo no México é 
aquela que venho de referir. O país se emancipou da tutela das grandes 
empresas petrolíferas e prospera a tal ponto, que, antes da desapropriação das 
companhias de gasolinas, a Standard Oil, a Shell e outras, o consumo interno 
era de 20% de sua produção e hoje é de 80%, e já se prevê um déficit na produção 
do petróleo mexicano para as próprias necessidades internas, o que está 
determinando a busca de novos lençóis e abertura imediata de poços, 
contratada com empresas americanas de perfuração. 

Como se vê do avulso distribuído no Congresso, em que estão insertos 
a Mensagem Presidencial, o anteprojeto, o relatório da Comissão, que é obra do 
Sr. Odilon Braga, os pareceres de dois ou três Ministros de Estado a quem o Sr. 
Presidente da República distribuiu o anteprojeto para estudo, a opinião de 
Hoover e seu colega, técnicos americanos, o anteprojeto não fixou idéias sobre 
a solução do problema, nem a própria mensagem faz referência a isso; deixa ao 
critério do Congresso Nacional a solução deste problema-chave da nossa vida. 
Naturalmente, segundo me informou o n-obre Deputado Agamenon Maga
lhães, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria vai ser 
estudada. A Comissão de Constituição e Justiça, porém, terá que se manifestar, 
apenas, quanto ao aspecto constitucional ou inconstitucional do anteprojeto, 
seu aspecto político, e nada mais. A Comissão de Indústria e Comércio e creio 
que, por fim, a de Investimentos, é que terão de dar a última palavra 
relativamente à matéria. 

Estou convencido, Srs. Deputados, de que não deve ser nacionalista 
a solução. Não sou nacionalista à maneira daqueles falangistas do Coronel 
Peron, na Argentina, mas sou nacionalista na defesa dos nossos principais 
interesses. Mas, não sou exclusivista nem quero expelir daqui o estrangeiro. Eu, como 
gaúcho, sou dos primeiros a constatar que o braço alemão e o braço italiano 
foram fatores decisivos na prosperidade do meu Estado. Ao contrário, sou, do 
ponto de vista da colonização, partidário extremo de que não se demore em 
estabelecer uma boa corrente imigratória para o Brasil, não só de pessoas C01)1o, 
também, de capitais. Propugnemos, entretanto, a defesa dos interesses futuros 
de nossos filhos e netos, exigindo que o produto da exploração dessas grandes 
riquezas sirvam para o progresso nacional, permaneçam aqui e não como tem 
sido feito até o presente momento: grandes empresas contratantes de serviço 
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público do Brasil fazem um dreno da nossa riqueza, anualmente, de milhões. 
E', justamente, para estancar esta sangria que levanto o meu pensamento. Na 
questão do petróleo, não tenho parti pris. Desejo a emancipação econômica 
do Brasil, que só poderá ser realizada com a solução do problema do petróleo, 
do ferro, antes que passe a era do ferro pelas novas descobertas da energia 
nuclear, e também do seu natural sucedâneo - se se pode dizer assim - na 
indústria do alumínio, metal muito mais leve e muito mais maleável e que se 
presta a mil e uma aplicações. Como, dispondo o Brasil de sistemas de 
montanhas de ferro quase puro, como o de Itabira, cujo minério, na pró
pria montanha escavado e tirado, dá noventa e oito vírgula e não sei quantos por 
cento de ferro quimicamente puro, como perder a oportunidade de explorar 
esta riqueza? E não é somente Minas Gerais que possui ferro. Por todo o Brasil, 
há montanhas de ferro. No meu próprio Estado, que não é rico em minerais 
desta natureza, existe ferro. Por que perder esta oportunidade? 

Estou informado de que, ainda, há dois meses, os Presidentes das 
grandes companhias de aço da América do Norte, a Bethlem Steel e a Union 
Steel, estiveram no Brasil, sugerindo ou solicitando a concessão de uma 
estrada de ferro paralela à do Rio Doce, que, partindo das jazidas ricas de Itabira, 
demandasse o Porto de Santa Cruz, no Espírito Santo, a alguns quilômetros ao 
norte do de Vitória, para exclusivo transporte, in natura, do minério de ferro, 

Sei que essas propostas ou foram estudadas ou estão para estudar. Era 
uma oportunidade que o Brasil tinha de valorizar as jazidas de ferro, sobretudo 
as de Minas Gerais, riquíssimas, de alto teor, e que já estão mais ou menos 
aparelhadas para a exploração. 

Se eu tivesse uma parcela mínima de influência sobre o Poder Público, 
iria ao General Presidente da República para abrir-lhe os olhos e dizer-lhe: Não 
perca um minuto; aceite essas propostas com as cautelas devidas, neces
sariamente, para que o Brasil tire o máximo proveito da exportação do minério 
in natura. 

Sr. Presidente, sobre a matéria do petróleo o meu glorioso partido, em 
reunião de ontem, designou uma comissão para estudar o assunto e oferecer 
parecer que será debatido em assembléia de correligionários. Não sei por que 
motivo, o ilustre Sr. Prado Kelly julgou de incluir o meu nome nessa comissão. 
Estou, por isso, obrigado a postergar por algum tempo a vasta documentação 
que tenho sobre a matéria do petróleo, para submetê-la ao estudo dos meus 
companheiros de comissão, e reservar-me a oportunidade para, quando o 
assunto adquirir consistência e vier a plenário, discuti-lo sob esse ponto de vista 
em que me coloco, com alma levantada, só tendo diante dos olhos o interesse 
nacional, porque a essa altura dos meus dias não tenho outra cousa a fazer senão 
dedicar-me ao meu pais. 
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(Muito bem; muito bem; palmas). 
Solicito, Sr. Presidente, continuar com a ·palavra no expediente de 

amanhã. 
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DEPOIMENTOS DE FLORES 
SOBRE A REVOLUÇÃO DE 30 

Sessão de 17-5-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, pergunto a V. Ex.ª se, 
faltando apenas meia hora para o término da sessão, prosseguirá a discussão do 
projeto e se sobre ele poderei falar a fim de tratar da matéria objeto do discurso 
que, no início da sessão, proferiu o ilustre Deputado Sr. Pereira da Silva. Caso a 
resposta de V. Ex.ª seja afirmativa, tornar-se-á desnecessária a prorrogação dos 
nossos trabalhos por 20 minutos, prorrogação que eu e outros Srs. Deputados 
pretendíamos facilitar. 

O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Tenho, entretanto, 
em mãos requerimento do Sr. Deputado Gilberto Valente, solicitando sobre ele 
a audiência da Comissão de Justiça .. 

Submeterei ao voto do Plenário o requerimento depois que houver 
falado o nobre Deputado. 

Tem a palavra o Sr. Flores da Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, no início desta sessão, 
ocupou a tribuna o ilustre Deputado Sr. Pereira da Silva. Como eu me achasse 
presidindo a grande Comissão da Pecuária, vi-me privado de ouvi-lo e, ao 
mesmo tempo, de contestar as afirmações de S. Ex.ª. Tive, entretanto, a fortuna 
de ler o original do discurso de S. Ex.ª, pois recorri aos bons amigos de que 
disponho na Taquigrafia da Câmara ... 

O Sr. Pereira da Silva- Eu próprio forneceria a V. Ex.ª com prazer o texto 
de minha oração, a fim de que pudesse lê-lo e contestá-lo nos pontos que 
julgasse conveniente. 

O SR. FLORES DA CUNHA - .. .inteirando-me, assim, do seu con-
teúdo. 

Lamentei não estar presente quando o veemente discurso foi pronun-
ciado. 

Tratou o nobre Deputado de pessoa que é para mim, a esta altura da 
vida, amigo, querido mesmo, o Sr. Adalberto Corrêa, contra quem lutei em 
1923, nas coxilhas, e por quem fui até desafiado para um duelo, em plena 
campanha revolucionária. 
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O Sr. Adalberto Corrêa é hoje dedicado amigo pessoal e compa
nheiro político. 

Asseverou-se - e alguns jornais veicularem essa notícia - que o Sr. 
Adalberto Corrêa fora renegado pela União Democrática Nacional do Rio 
Grande do Sul e, por isso, deixara de voltar a ocupar sua cadeira na Câmara dos 
Deputados, representando meu Estado. 

O Sr. Adalberto Corrêa não foi contemplado na chapa quando se tratou 
de organizar a nossa representação nas primeiras eleições constituintes, porque 
intercedeu junto a mim e por intermédio do meu amigo e companheíro Sr. 
Osvaldo Aranha para não ser incluído em nossa lista; do contrário, essa inclusão 
teria sido feita. 

Vêem os nobres colegas que essas foram as razões por que não figurou 
o nome daquele antigo parlamentar na chapa udenista do Rio Grande do Sul, 
apesar dos serviços e atos de lealdade ao partido e a nós outros que o 
recomendavam à representação na Constituinte. Isso de uma parte. 

Outra acusação que se levantou contra o ilustre ex-Deputado foi a de 
que não prestara contas de dinheiros recebidos, quando, como Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, chefiara a Comissão de Repressão ao Comunismo, 
instituída pela Câmara em colaboração - creio - com o Governo da República. 

Essas contas todas foram devidamente prestadas pelo Dr. Ivo Roxo, e a 
Comissão de Inquérito nomeada para apurá-las, por designação do ilustre e 
saudoso Sr. Antônio Carlos, reconheceu terem sido completas. Foi uma 
prestação de dinheiros honestamente aplicados de contas limpas, mesmo 
quando algumas delas fossem de natureza reservada. 

Esses os dois pontos que precisava rebater da tribuna e que estão 
condensados numa carta que acabo de receber do Sr. Adalberto Corrêa, 
acompanhando outra do meu patrício e notável advogado Dr. Ivo Roxo, 
esclarecendo pontos relativos às somas aplicadas pela Comissão de Repressão 
áo Comunismo. Esses dois documentos ficarão constando do pobre discurso 
(não-apoiados) que no momento profiro. 

Agora vou responder propriamente à oração pronunciada pelo preclaro 
representante do Amazonas, Sr. Pereira da Silva. 

Narrou S. Ex.ª, em termos candentes, que o Sr. Adalberto Corrêa, 
acompanhado de uma malta de sicários, invadira a redação do O Radical e lá 
praticara depredações em pleno coração da chamada Cidade Maravilhosa, em 
pleno surto de respeito às liberdades individuais e espirituais. 

S. Ex.ª, todavia, esqueceu-se de que, gravemente injuriado em sua 
honra pessoal, o Sr. Adalberto Corrêa dera chance ·ao seu agressor para 
constituição de um tribunal que o julgasse e verificasse a procedência das 
acusações formuladas. 
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O Sr. Pereira da Silva - O nobre orador permitir-me-á um aparte. Com 
o respeito e admiração que tributo a S. Ex.ª e de que desde longo tempo tem 
conhecimento, desde quando guardei em minha casa- e guardo até hoje- o seu 
retrato, ladeado por dois de seus dignos filhos, como soldados da revolução 
contra as violências das oligarquias daquela época; com essa admiração e 
respeito tradicíonal que devoto a S. Ex.ª quero apenas fazer uma observação: 
S. Ex.ª, homem de honra e brio e dignidade, seria capaz de praticar o ato que 
toda a imprensa registrou, e está provado qual o dia em que o Sr. Adalberto 
Corrêa invadiu a redação de um jornal, no momento em que três ou quatro 
funcionários ali estavam trabalhando, para fazer depredações, de revólver em 
punho? Não! Flores da Cunha, o general digno que não recebeu a espada que 
lhe devolveu o general vencido na batalha daquele tempo, Flores da Cunha 
jamais teria atitude de bandoleiro. Esse general procuraria aquele que lhe 
tivesse atingido a honra e a dignidade, aquele que não quis recorrer ao tribunal 
de honra, para então defrontar-se de homem para homem, de peito para peito, 
porque, assim é que tradicionalmente os gaúchos de honra e de dignidade têm 
resolvido as suas pendências. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Deputado, se fosse dar expansão 
ao meu temperamento, começaria por dizer a V. Ex.ª que talvez fosse capaz de 
praticar saladas. 

O Sr. Pereira da Silva - Não! V. Ex.ª - estou certo - não seria capaz de 
uma coisa dessas. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Por isso é que estou dizendo a V. Ex.ª 
que, se fosse dar expansão ao meu temperamento, seria capaz, a essa 
altura de minha vida, com as "matas que trago nas costas" - não sei se V. Ex.a 
sabe o que isso significa: é a marca que o arreio deixa no lombo do cavalo-, é 
possível que refreasse meu temperamento, mas os homens ofendidos na honra 
não podem medir meios para repelir tais ofensas. 

O Sr. Nelson Carneiro - A ofensa foi recebida há vários dias. O Sr. 
Adalberto Corrêa, homem de bem e bacharel em Direito, sabe que existe lei de 
imprensa para punir, sabe que há justiça. Não é possível admitir-se que um 
homem de bem queira fazer justiça por suas próprias mãos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Já disse, e vou repetir que, se fosse dar 
expansão ao meu temperamento, talvez agisse da mesma forma, o que não quer 
dizer que deixe de lamentar o acontecido ... 

272 



O Sr. Pereira da Silva - E' o que desejava ouvir de V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... porque há outros meios mais 
apropriados e idôneos para reprimir as ofensas. Entretanto, o desabusado ataque 
de que foi vítima o Sr. Adalberto Corrêa deu lugar a uma repulsa que só ele 
saberia a que proporções deveria ir. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex.ª me permite mais um aparte para 
esclarecimento? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. 

O Sr. Pereira da Silva - Devo dizer a V. Ex.ª, conforme me foi revelado 
pelo diretor de O Radical, Sr. George Galvão, e está publicado no jornal, 
que o Sr. Adalberto Corrêa deu,por carta, um prazo de 8 dias para que o 
referido jornal, ou o seu diretor, se retratasse das ofensas que lhe haviam sido 
dirigidas. Pois bem: esse prazo só expiraria na próxima quarta-feira. No 
entanto, S. Ex.ª se julgou com o direito de ir, calada da noite, tirar desforra! 
desforra! 

O Sr. Freitas e Castro - Mas também dizem os jornais que estavam 
preparados novos artigos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, Srs. Deputados, isso é lamentá
vel, fora de qualquer dúvida. 

O Sr. Nelson Carneiro - Reprovável. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A Câmara vai-me perm1ur um 
parêntese. Trata-se do seguinte: o nobre colega, Sr. Pereira da Silva, para dizer 
da generosidade e simpatia que vota à minha pessoa ... 

O Sr. Pereira da Silva - Muito sincera. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acredito . 

... trouxe à colação meu retrato com meus três filhos, um dos quais já 
tive a desgraça de perder quando do nosso embarque de Porto Alegre para a 
jornada de 1930. Pois bem: àquela época pensava eu que o movimento armado 
ia com a sua vitória instituir as verdadeiras liberdades civis no Brasil, não mais 
permitindo que qualquer Presidente da República viesse sequer tentar indicar o 
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seu sucessor. Aquele movimento revolucionário, entretanto, que teve tão puras 
intenções, feito em curto espaço de tempo, com o mínimo de vítimas, com o 
mínimo de sangue generoso de nossos patrícios derramado pela causa, foi 
depois deturpado e desviado de seus fins. 

O Sr. Pereira da Silva - Desgraçadamente, pela corrente dos adesistas, 
que deturparam o sentimento de homens como V. Ex.ª 

O SR. FLORES DA CUNHA - Permita, nobre colega, que termine 
meu pensamento. 

Foi desviado da grande linha que se traçara de purificação do regime, 
de respeito às liberdades públicas, de restabelecimento da boa administração. 
Sem embargo, o desfecho foi cruel. Em 193 7, todas as liberdades foram 
confiscadas; voltou-se pior do que o anterior - o regime discricionário, com a 
usurpação de todos os poderes. 

E' por isso, meu caro colega, que agradeço muito a referência àquela 
fotografia memorável e histórica. 

Eu, por exemplo, nunca teria sido governante do Rio Grande do Sul, se 
não fosse o movimento armado de 30. Sou homem da planície, nunca 
ambicionei os postos de direção; fiz o que pude pelo meu Estado, quando à 
frente do governo. Posso dizer, entretanto, que, se é essa a minha maior glória -
ter governado meu Estado-, preferiria não a ter, à custa do que veio depois: a 
tristeza de contemplar três lustros de regime arbitrário, de desrespeito às leis. 

Não devo alongar-me, porque tais reminiscências não são para mim 
muito gratas. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex.ª não deve estar arrependido de seu gesto, 
porque foi nobre e sincero. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Meu ilustre colega, lamento muito 
dizer que estou arrependido. 

O Sr. Pereira da Silva - Mesmo quando nosso ideal é mais tarde 
conspurcado, estamos bem com a nossa consciência. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Estou bem com a consciência, meu 
colega. Estou como aquele personagem de Eça de Queiroz: "De mal com o 
reino, de mal com o rei, mas de bem com a minha consciência." Estou de bem 
com a minha consciência. Tudo fiz para evitar o golpe de novembro de 193 7; 
sempre asseverei que as eleições sucessórias deviam ser realizadas de qualquer 
maneira. 

274 



Meu colega pelo Amazonas: o necessário neste país é o respeito às 
liberdades civis, o respeito ao mandato das urnas. Quem tiver maioria que 
governe. Essa, a verdadeira democracia. Deu-se o golpe de 10 de novembro. 
Alegou-se que o objetivo foi evitar uma conflagração, motivada pela grande 
agitação que surgira entre as candidaturas em disputa. 

Pergunto a V. Ex.ª: quando da eleição do General Dutra, em competi
ção com o Brigadeiro Eduardo Gomes, o País não foi igualmente agitado? 

Houve algum prejuízo nisso? 
Eis o que é democracia. Estive seis anos exilado no Uruguai e lá pude 

ver como os partidos disputam o mandato popular; no entanto, não há motivo 
para conflagração. 

Não alonguemos, porém, esta conversa dolorosa. 
Meu dever era vir declarar solidariedade ao querido amigo e compa

nheiro Dr. Adalberto Corrêa. Foi aberto inquérito sobre a invasão da redação 
de O Radical. Que venha a lume esse inquérito e se apurem as responsabi
lidades. Desde já, entretanto, declaro que acompanharei o Dr. Adalberto Corrêa 
na solidariedade moral afetiva e até mesmo nos serviços de advogado, se S. Ex.ª 
for submetido a processo. (Muito bem; muito bem.) 
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CONVICÇÕES POLÍTICAS DE FLORES 

Sessão de 28-5-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, vou contar 
com a longanimidade de V. Ex.ª e com a complacência do meu brilhante colega 
e prezado amigo, Sr. Batista Pereira, porque tenho necessidade imperiosa de 
fazer uma retificação. 

E' que - e V. Ex.ª tem bem conhecimento disto - os jornais de ante
ontem e de ontem propalaram que eu, no seio da Comissão Executiva da 
União Democrática Nacional, havia feito uma declaração no sentido de que me 
alinhara dentre os que defendiam o regime parlamentar. 

Ora, eu preciso fazer uma retificação. Não foi bem isto que ocorreu na 
última reunião da União Democrática Nacional, e V. Ex.ª, que estava presente, 
o Deputado Sr. Toledo Piza, o Sr. Deputado Monteiro de Castro e não sei se 
algum outro, poderiam confirmar que apenas referi na Comissão Executiva, 
quando se tratou do problema do regime para o Brasil, que eu disser~, ao 
regressar a Porto Alegre, depois de promulgada a nova Constituição, ao meu 
insígne chefe e venerando amigo, Sr. Borges de Medeiros, na presença do ilustre 
Dr. Raul Pilla, que esta era para mim a última tentativa que fazia em favor do 
regime presidencial. 

Foi o que declarei. 
Se, quando se proclamou a República e se tratou de plasmar ou de dar 

ao Brasil um novo regime político, eu já fosse o homem público de idéias 
amadurecidas que sou hoje, idéias boas ou más, avançadas ou retrógradas, a 
verdade é que àquele tempo teria sido parlamentarista, porque nesse regime se 
formara a nacionalidade. Mas, depois que me aferrei à idéia presidencialista 
adotada, na Constituição de 1891, e depois de cinqüenta anos de ensaio desse 
regime, a trancos e barrancos, com imensas dificuldades á vencer, sempre 
entendi que voltar ao regime parlamentar seria dar um pulo no vazio, de olhos 
vendados. 

Não sou, porém, infenso a que se retoque o regime presidencial, tanto 
assim que, como relator, na Grande Comissão de Constituição, do capítulo 
"Do Poder Executivo", quando definia o modo de ser exercida a Presidência, 
declarei que a Presidência da República seria exercida pelo Presidente com os 
seus Ministros. 

Achou a Grande Comissão Constitucional de derribar a minha 
modificação. 
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Noutro artigo do mesmo capítulo eu mandava submeter a nomeação 
dos Ministros de Estado à aprovação do Senado, e a Grande Comissão entendeu 
de derribar, também, essa iniciativa. 

Vejo, agora, porém, os jornais Correio da Manhã, O jornal, O Diário 
da Noite de anteontem e o Correio da Manhã de hoje ocuparem-se de matéria, 
teqdo eu até recebido de Porto Alegre vários telegramas de alguns parlamen
taristas, congratulando-se comigo por ter - dizem os telegramas - aderido ao 
parlamentarismo. 

E' esta a retificação que me cabe, neste instante, fazer. Não aderi. Não 
tomaria nenhuma atitude nessa matéria, sem primeiro ouvir os meus correli
gionários do Rio Grande do Sul e, sobretudo e acima de tudo, o meu insigne 
chefe e venerando amigo, Dr. Borges de Medeiros. 

O que estou resolvido a conceder é o seguinte: se a União Democrática 
Nacional, ao fazer, no mês próximo vindouro, a revisão do seu programa, 
adotar por sua maioria o regime parlamentar, eu seguirei o meu partido. Acho, 
mesmo, que não sou hoje mais fanático de nenhum regime político puro, 
porque não há mais nenhum regime político puro. (Muito bem.) Talvez que, 
para o Brasil, o melhor fosse mitigar as asperezas e corrigir as deficiências do 
presidencialismo, adotando alguns princípios bons, aceitáveis, praticáveis no 
Brasil, do parlamentarismo. 

Esta, Srs. Deputados, a retificação que eu precisava fazer. 
Como acabo de dizer, se a União Democrática Nacional, por sua 

maioria, se inclinar decisivamente para o regime parlamentar, eu ficarei com o 
meu partido, porque ele, em verdade nesta hora grave do Brasil, se apresenta de 
forma monolítica! (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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ESCLARECIMENTOS DE FLORES 
SOBRE O PROPALADO EPISÓDIO DE OS GAÚCHOS 

AMARRAREM SEUS CAVALOS NO OBELISCO EM 1930 

Sessão de 31-5-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela Ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, Gaspar Silveira Martins, a "águia rio-grandense" que planou sobre as 
campinas e as serranias do meu Estado e até acima do plafond do Parlamento do 
Império, certa vez, atacado por um Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, 
respondeu que era perseguido do próprio nome, pois que um dicionário 
francês dizia: Gaspar - chasseur d' ânes sauvages. 

Não sou perseguido do próprio nome; ao contrário, sou dele favore
cido, porque trago o apelido, de "Flores", que me vem, pela minha estirpe 
materna, dos laboriosos e louros açoreanos que povoaram o Rio Grande do Sul. 

O nome de Flores é, entre os meus, atribuído à ilha que tem esse nome 
no arquipélago dos Açores e que, segundo Assis Brasil, foi dominada e habitada 
por povos nórdicos da Europa: holandeses, dinamarqueses e não sei se 
escandinavos. O fato é que os açoreanos têm olhos azuis e o cabelo alourado. 

Não sou, repito, perseguido do próprio nome. Entretanto, na minha 
longa vida política, tenho recebido atropelos, agressões e até coices de muitos 
muares que andam às soltas por aí afora! 

Agora mesmo, anteontem, na Ordem dos Advogados, a que estou 
filiado e inscrito, o Sr. Mirandajordão, ao fazer o necrológio do advogado Sá 
Pereira, achou dei na sua pobreza de espírito e de imaginação, fazer uma 
referência a mim, reproduzindo a propalação falaciosa e inverídica de que, em 
1930, eu dissera, como alguns jornais publicaram, que ia atar os cavalos da 
gente que comigo entrou no Rio de Janeiro no obelisco da avenida Rio 
Branco. 

Ora, quando isto foi publicado, imediatamente desmenti, e protestei. 
Não tinha por que fazer esse agravo à nossa bela cidade, a grande capital do 
meu país, onde passei dias bem felizes da mocidade e recebi o grau de bacharel 
em Direito. 

Agora, tantos anos decorridos, veio ele endossar a publicação inverídi
ca feita pelos jornais na ebulição que antecedeu ao movimento revolucionário 
de 1930. E o fez com desprimor, com aleivosia, com imensa covardia, pois para 
fazer o panegírico de um colega falecido, há quatro ou cinco dias, não vejo por 
que me tenha procurado envolver na sua alicantina. 
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Quem é o meu agressor da Ordem dos Advogados? O Sr. Miranda 
Jordão, que viveu, durante o Estado Novo, a endeusá-lo e a dele tirar proveito, 
pois que exerceu comissões e representações delegadas ou incumbidas pelo 
déspota do Estado Novo. Nunca teve uma fadiga nos salamaleques e naquilo 
que Rostand denominava faire des souplesses dorsales. Foi um serviçal da 
ditadura, constantemente mandado ao estrangeiro para representar o Brasil em 
conferências juridicas! 

Não sei qual possa ser o seu patrimônio científico-juridico. Pode ser 
que seja um luminar; não lhe conheço a obra. Sei, porém, que faltou aos deveres 
da ética profissional, agredindo a um colega inscrito na Ordem dos Advogados, 
empossando uma inverdade caluniosa. E eu, cultor apaixonado do Direito, que 
só a traiçoeira e perversa política me desviou dos "provarás"; eu -, cultor 
apaixonado da ciência de Gaius e de Paulus -, me vejo agredido pelo Sr. 
pelo Sr. Miranda· Jordão. 

Quero terminar dizendo que, sexagenário, embora, o Sr. Miranda 
Jordão, se eu não o lançasse ao desprezo, não ficaria um minuto de pé à minha 
frente. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.) 
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EM DEFESA DO TRIGO 

Sessão de 28-6-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, não tive em mãos o projetq de lei que está sendo votado. Procurei-o 
embalde, nos avulsos distribuídos e não consegui sequer um exemplar. Pedi, 
entretanto, a palavra para encaminhar a votação porque a matéria é pertinente 
ao requerimento que, com outros Deputados, sobretudo rio-grandenses, 
acabei de apresentar a V. Ex.ª, que já o deferiu. 

Procuro eximir-me de tomar a palavra com muita freqüência, porque 
vejo que isto entorpece os trabalhos da Câmara. Entretanto, devo dizer a V. Ex.ª 
que, como o projeto vem regular e estabelecer os chamados preços mínimos 
para as safras de cereais de 1948 a 1951 e, como cada vez se procura incentivar 
mais a produção do trigo em nosso país, achei de oferecer aquele requerimento, 
pedindo informações ao Governo. Até agora se está deteriorando a safra de trigo 
do rico Município de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, trigo que não foi 
comprado pelos moinhos açambarcadores do grão no Rio Grande do Sul, 
tampouco pelo Governo da República ou do Estado, para servir de semente e 
ser distribuído às outras Unidades da Federação, nas quais, pelo clima e solo 
apropriados, este cereal pode ser cultivado, com vastos benefícios para o País. 

Ora, Sr. Presidente, estamos vendo as nuvens que se adunam no Velho 
Mundo e, por desgraça, achamo-nos na iminência de um novo conflito 
mundial. Nessa hipótese, ficaremos dependentes do trigo ou da farinha de trigo 
da América, do Canadá ou da Argentina. 

Ainda não tive conhecimento - e creio que o tratado não foi 
vulgarizado- do acordo estabelecido entre a Argentina e o Brasil, para permuta 
de mercadorias e para regular o nosso comércio. Se deflagrar nova guerra ver
nos-emos em dura contingência para fornecer pão às nossas populações. 
Dessarte, Sr. Presidente, é necessário que o Poder Público não continue de 
braços cruzados, antes incentive o cultivo do trigo no País, amparando aqueles 
que já o estão produzindo, o que vale dizer, adquirindo o cereal colhido na 
safra de 1948, ainda que pelo preço mínimo estabelecido no projeto que se está 
votando, não deixando, portanto, que ele se carunche e se deteriore nos 
celeiros. Só assim seria possível manter o estímulo do agricultor, que deveria, 
para a safra de 1949, semeando maior área, obter colheita mais abundante, a 
fim de que, a pouco e pouco, pudéssemos conquistar a nossa independência 
no tocante ao pão. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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DEPOIMENTOS DE FLORES SOBRE SUA ATUAÇÃO 
COMO INTENDENTE EM URUGUAIANA E ALGUNS FATOS 

HISTÓRICOS DA ÉPOCA 

Sessão de 5-7-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, releve V. Ex.ª que só 
agora acuda ao chamamento da Mesa da Câmara, pois o meu dever era estar 
aqui presente na primeira hora do expediente, na conformidade da inscrição 
feita. principalmente, porque tenho necessidade de mais de dez minutos para 
esta arenga. 

Da cidade de Uruguaiana - não minha terra natal, porquanto esta é 
Santana do Livramento, mas minha segunda terra, porque dela fui Prefeito duas 
vezes e, por decreto do Conselho Municipal, declarado cidadão uruguaianense 
- recebi ofício, assinado pelo Prefeito, que é representante do Partido Traba
lhista - meu opositor, portanto. Está ele todo cheio de referências elogiosas à 
minha passagem pela Prefeitura da heróica cidade de Uruguaiana, e por isso, 
dispensando-me de lê-lo, prefiro remetê-lo à Taquigrafia. 

Tenho, ainda, Sr. Presidente, da Assembléia do Rio Grande do Sul, 
telegrama em que se me pede, em nome do Legislativo rio-grandense, fazer 
esforços, no sentido de que as organizações mantidas pelas classes emprega
doras conhecidas, sob as abreviaturas de SESI, SESC e SENAI, sejam conserva
das sob a atual organização e não incorporadas, como se pensa ou se pretende, 
aos institutos de previdência. O telegrama está assinado pelo ilustre Sr. Dr. 
Edgar Luiz Schneider, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul. Remetê-lo-ei, também, à Taquigrafia. 

De outra parte, tenho carta e ofício da Associação Comercial de Porto 
Alegre, fazendo considerações judiciosas sobre a exportação dos excedentes da 
produção brasileira, e, ainda, no tocante a outros problemas econômicos. 
Igualmente o enviarei à Taquigrafia, para que façam parte desta arenga e 
tenham transcrição no Diário do Congresso. 

Agora, Srs. Deputados, lamento ter que tratar de mim perante a 
Câmara. E' que já vão decorridos quase três anos de trabalhos, antes 
constituintes e agora legislativos propriamente, e nunca tive oportunidade, 
nunca quis ter a oportunidade, de vir tentar ajuste de contas com o ex
Embaixador do Brasil na República Oriental do Uruguai, o honrado Deputado 
Batista Lusardo. E' que sempre desejei evitar aos meus com patrícios, sobretudo 
aos meus compatrícios do Rio Grande do Sul, cenas, perante o Congresso, de 
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digladiação política e de disputa pessoal, em que muitas vísceras ficam sujeitas 
aos exames dos augures. Poupei-me a esse sacrifício por amor ao Rio Grande do 
Sul, a quem tudo devo e a quem tão poucos serviços hei prestado (não-apoi.ados). 
Agora, porém, já não é mais possível ficar calado, poi~, não sei por que artes me 
veio ter às mãos este recorte de jornal peronista La Epoca, de Buenos Aires; e, 
entre parênteses, devo dizer à Câmara que rasguei precipitadamente o 
envelope, de modo que não me é possível verificar se me foi o recorte remetido 
de Buenos. Aires, ou do Brasil. 

La Epoca, segundo tenho entendido, é o órgão oficioso da situação 
dominante na República Argentina. E publica terrível verrina contra mim e 
contra o ilustre Deputado Sr. Vieira de Melo, muito digno representante da 
Bahia. Além disso, estampa, na primeira págma, o meu retrato junto do 
honrado Sr. Deputado Batista Lusardo. Se eu fosse ler e traduzir para a Câmara 
os dictérios e as irtjúrias que me são feitas no órgão pero nista, eu, por certo, iria 
fazer a Câmara bocejar, se é que não devesse ela ter outro gesto ... 

Entretanto, as injúrias começam por dizer que eu, quando vivi na 
fronteira do Rio Grande do Sul, enriqueci, valendo-me da negrada que tinha 
me acapangado, no comércio ilícito do contrabando. Ora, em geral, Srs. 
Deputados, as pessoas, que são ofendidas com a verdade - porque os franceses 
sempre afirmaram que rien ne blesse que la verité-, essas não endossam as injúrias 
e não as repetem; e é até de habilidade, quem delas se defende, ocultá-las. 

Mas devo dizer que sou nascido na fronteira do Brasil com a República 
Oriental do Uruguai, na minha querida Santana do Livramento. Fui, porém, 
Prefeito, duas vezes, de Uruguaiana, a velha e heróica cidade, localizada à 
margem do rio Uruguai e que foi projetada e delineada pelos revolucionários de 
1835, razão por que é uma cidade de amplas ruas simétricas, mas na direção 
sol nascente e outras para os lados do poente. Essa cidade foi traçada pelo 
grande e notável mineiro Domingos José de Almeida, possivelmente, a cabeça 
mais culta dos revolucionários da República de Piratini, de que foi Ministro. 
Pois bem, todo o mundo sabe que fui Prefeito de Uruguaiana; e preciso referir a 
respeito deste episódio. Da primeira vez fui intendente provisório, nomeado 
pelo então General Salvador Pinheiro Machado, que, por motivo de grave 
doença do grande Presidente Borges de Medeiros, ocupava a Presidência do 
Estado. Depois, sendo intendente provisório, fui eleito Deputado Federal pelo 
Rio Grande do Sul, como candidato extrachapa, e o mais votado no meu 
distrito, por isso que, àquele tempo, ainda as eleições se faziam por distritos. Na 
ocasião tive de trocar minha cadeira de Deputado - o que quer dizer três ou 
quatro anos. de mandato - por uma prefeitura falida, onde fui encontrar os 
policiais com calçado amarelo num pé e sapato preto no outro (riso), uma 
prefeitura para a qual não se fiava um carretel de linha! Pois bem, troquei a 
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minha cadeira de Deputado por essa prefeitura, porque só o meu nome 
conseguia conglomerar elementos para derrotar o candidato, também do meu 
partido, o malogrado Sr. Antônio Monteiro, que morreu no combate de Guaçu
Boi, na refrega sangrenta que ali se feriu no ano de 1924. Eleito prefeito, contra a 
vontade do Dr. Borges de Medeiros, que nem sequer me quis dar licença, como 
seu disciplinado correligionário, para pleitear a eleição, fui vitorioso. E o 
Dr. Borges de Medeiros teve de curvar-se ao resultado das urnas, razão por 
que fui, pela segunda vez, Prefeito de Uruguaiana. Como é de ver, para mim 
não foi bom negócio trocar três ou quatro anos de mandato de Deputado por 
uma prefeitura falida ... 

Quando tivemos de combater a Revolução do ano de 1923, a heróica 
Uruguaiana foi cercada por 4.000 revolucionários. Eu defendi com trezentos e 
tantos homens e fiz os rebeldes, no quarto dia de cerco, abandonarem o sítio da 
cidade gloriosa. Quando, em 1924, eleito de novo Deputado, deixei a 
Prefeitura, tinha ela todas as suas dívidas pagas e oitocentos contos de réis em 
caixa para instalar o serviço de águas e esgotos, com a licença do Dr. Borges de 
Medeiros, ou sem ela. 

O Sr. Presidente - Atenção! O tempo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, peço tolerância de cinco 
minutos, porque do contrário ficarão truncadas estas considerações, já não 
muito bem ajeitadas. (Riso.) 

Mas, na minha estada em Uruguaiana, que era terra estranha para ~im, 
nunca tive em meu serviço um bando de "morenos", como diz A Epoca. 
Morenos, na linguagem platense, quer dizer negros. Aliás, não me senti
ria desonrado com a companhia, porque nunca tive preconceitos raciais. Sei 
bem de que massa se forma o povo brasileiro. Comandei alguns soldados, 
negros valorosos, na Revolução de 23, os quais combatiam a meu lado ainda na 
memorável batalha da Ponte do Ibirapiutan em que fui ferido, juntamente com 
o Chanceler Osvaldo Aranha, e em que perdi um irmão caro. Nessa ocasião 
promovi os dois cabos, que me serviam de ordenança no campo de batalha, a 
oficiais - ambos negros, valorosos, heróicos. 

O Sr. Toledo Pizza - O Sr. Batista Lusardo, ao lado do General Peron, 
ficou ariano ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não tenho por que proferir uma 
alicantina contra o Deputado Batista Lusardo. Longe de mim. Teria contas a 
ajustar, com ele, que foi meu carcereiro, ou antes, o meu cérbero durante seis 
anos de minha emigração em Montevidéu, em que, por solicitação sua, o 
Governo uruguaio decretou a minha internação no Departamento de Montevi
déu. Mas, se fosse examinar, ponto por ponto, as acusações que o órgão 
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pero nista me fez, teria, como se costuma dizer, de começar pelo princípio, isto 
é, teria de dizer que durante a minha emigração, fazia saltar- os S '· Deputados 
talvez não compreendem a extensão dessa palavra - as bancas de jogo de 
Carrasco e de Punta del Este, que são duas praias de veraneio dos platenses. 
Devo dizer que nunca fui a nenhuma dessas praias.Jogo. Q.,ue gosto de jogar 
todos sabem. Seria hipócrita e canalha. se pretendesse dizer que isto é 
inverdade.Mas, nas vezes em que lá joguei, ao invés de fazer saltar as bancas, eu 
é que "saltei"! ... (Hilaridade.) 

Mas, Sr. Presidente, diz, ainda, o jornal referido que houve tempo em 
que - vejam bem: ainda não era governante do Rio Grande, quando vivia na 
fronteira - sob o acapangamento desses "morenos" ou negros, a que se refere, 
eu era o senhor de baraço e cutelo na fronteira. Se há terra. que me quer bem e 
agradece os meus serviços, é a de Uruguaiana. E lá, em Paso de Los Libres, os 
argentinos de todos os partidos, quando Uruguaiana foi cercada, me prestaram 
serviços e estiveram do meu lado - coisa não raro numa vida de fronteira., 
porque os partidos, de um ou outro lado, sempre, de um modo ou de outro, 
têm entrelaçamento. 

Não posso, Sr. Presidente, me deter por muito tempo. Q.,uero dizer ao 
Sr. Deputado Batista Lusardo que não posso atribuir a ele o ter-se publicado 
essa alicantina contra mim e contra o ilustre Deputado Vieira de Melo, e, muito 
menos, a minha fotografia côte à côte com sua varonil e esbelta figura. (Riso.) 

O Sr. Deputado Batista Luzardo não necessitava de recorrer à imprensa 
platense para se defender e, ao mesmo tempo, acusar. Temos prata da casa. 
Temos a nossa imprensa, onde, estou certo, as colunas estariam à sua 
disposição para se defender daquilo que contra ele é articulado e, também, para 
acusar, quando julgasse necessário. 

Poderia aduzir muitas considerações sobre, no tempo em que foi 
embaixador no Uruguai o Sr. Batista Lusardo, os vexames que lá passei, 
vigiado dia e noite por guardas brasileiros e uruguaios. Chegavam a telefonar 
para o meu apartamento a fim de saber se eu estava, porque esse era o papel que 
tinham a desempenhar. De outra feita, desejei passar oito dias em Buenos Aires 
para retribuir a visita do meu querido, saudoso e ilustre amigo Dr. Armando de 
Sales Oliveira. Depois que meu avião levantou vôo, quinze minutos depois de 
estar voando, fizeram-no voltar a Barra do Santa Luzia, porque o Sr. Batista 
Lusardo tinha reclamado ao Governo uruguaio não poder eu sair do Uruguai. 

Veja a Câmara: eu não era um asilado, mas prisioneiro, pois mesmo 
para outro país não podia sair! 

O Sr. Toledo Pizza - Dou meu testemunho desse fato. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- O Sr. Deputado Toledo Pizza. que me 
visitou em Montevidéu e comigo passou oito ou dez dias, pode testemunhar a 
maneira vexatória por que era vigiado e até acompanhado. 

O Sr. Toledo Pizza - Eu, inclusive, fui acompanhado pela polícia do Sr. 
Batista Lusardo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não desejava revidar a essas agressões, 
pois não quero que os rio-grandenses venham à Cãmara - o maior cenário do 
Brasil - apresentar esse espetáculo de baixa degradação em que apenas nos 
podemos diminuir, e ainda. porque em mim - homem de temperamento forte e 
ainda vigoroso, sexagenário que sou-, em mim sempre valeu mais a doçura do 
que a violência. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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AINDA O TRIGO 

Sessão de 27-7-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, ontem, quando em 
primeiro turno, se discuúu e votou o projeto de lei que manda desapropriar 
terras do Município de Bagé, para serem colonizadas, tendo-se em vista a 
cultura do trigo, eximi-me de falar para não entorpecer o andamento de tão 
benemérita proposição. 

Hoje, porém, acabei de ouvir, voltando da Comissão de Constituição e 
J usúça, da boca do Sr. Deputado Barreto Pinto - que parece ter regressado 
ansioso pela recuperação dos dias perdidos- que a bancada gaúcha auspiciava a 
aprovação do projeto. Quero declarar que divirjo da minha bancada, mas no 
campo do interesse nacional, do interesse do meu caro Rio Grande, ela vem 
unic!a e coesa, como afirmou S. Ex.ª, defender a medida relevante (apoiados) 
considerada no momento. 

O Sr. Glicério Alves - Muito obrigado a V. Ex.ª, mesmo porque, quando 
se trata do interesse do Rio Grande do Sul e do Brasil, não exercemos políúca, 
não agimos poliúcamente. (Muito bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ontem, eu poderia ter tido a 
oportunidade de apartear o nobre Deputado Glicério Alves para dizer-lhe, sem 
querer empavonar-me com a sugestão, que fui eu quem, voando certa vez 
sobre a fronteira, há dois anos, sugeriu ao nosso técnico, Dr. Desidério 
Finamour, a idéia de serem aproveitadas aquelas ricas terras do Rio Negro, para o 
cultivo do trigo. Como sabem os ilustres representantes do Rio Grande do Sul, 
fui eu quem, no Governo do Rio Grande, ampliou as terras do Insútuto 
Fitotécnico de Bagé e renovou o contrato daquele sábio que lá está fazendo a 
seleção da semente do trigo, o Sr. Ivar Beckmann. 

Ora, não poderia uma iniciaúva, como a que teve a bancada rio
grandense - e não sou subscritor do projeto, porque não me foi trazido, senão 
tê-lo-ia assinado-, encontrar repulsa da Câmara, porque se trata de medida 
que, em alto grau, vem beneficiar nosso país. (Muito bem.) 

Estamos saindo - não sei se direi bem - de uma crise, conseqüência da 
formidável guerra quase universal, em que há fome de tudo e, sobretudo, de 
pão. 
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Até agora a paz ainda não foi assinada e estamos a pique de contemplar 
novo conflito, que não poderá ser limitado. Ora, numa grave conjuntura 
internacional, só podemos nos suprir de trigo, ou importando-o da América do 
Norte e do Canadá ou da Argentina. 

Outros oradores que versaram a matéria, inclusive o Sr. Deputado 
Glicério Alves, tiveram palavras de crítica para o deplorável e extorsivo 
convênio feito entre o Brasil e a Argentina, imposto a nós e por nós aceito sob o 
império da necessidade. Se nós mesmos não resolvermos esse grave e magno 
problema, na conjuntura de uma nova guerra, onde iremos buscar trigo para 
dar pão às nossas populações? (Muito bem.) 

Por que, portanto, opor restrições à aprovação desta lei? 

O Sr. Galena Paranhos - Se V. Ex.ª me permitisse, diria que não 
devemos pensar apenas na conjuntura de uma nova guerra, mas lembrar que a 
produção argentina vem diminuindo de modo alarmante; mais um pouco, e não 
terá possibilidades de oferecer ao Brasil o seu produto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Muito grato. 
Seria, talvez, pedantismo vir, ainda uma vez, mencionar à Câmara quais 

as terras do Brasil que se prestam para a plantação do trigo e, por outra parte, 
quais os climas que mais favorecem a sua cultura. Não se está procurando 
arrastar para o Rio Grande do Sul o auxílio federal, com desprimor para os 
outros Estados. (Muito bem.) Estaremos prontos a subscrever quantas iniciativas 
aqui aparecerem para auxiliar a cultura do trigo naquelas regiões, cujas terras 
sejam apropriadas, onde haja umidade de subsolo e atmosférica para o 
desenvolvimento e vicejo do trigo. 

O_ Sr. Galena Paranhos - Aliás, o substitutivo contempla também os 
Estados do Paraná, de Santa Catarina, de Minas Gerais e de Goiás. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas se não se pode cultivar trigo em 
todos os Estados do Brasil, em razão das condições geológicas e climáticas, por 
que negar auxílio para desenvolver a cultura do trigo naquelas regiões do País,, 
~:mde ele pode vicejar e abastecer as nossas populàções?! 

Quais são essas terras e quais são esses climas? O do Rio Grande do Sul, 
zona temperada e mais do que apropriada para o cultivo deste cereal; Santa 
Catarina, Paraná, Sul de São Paulo, Mato Grosso, uma grande região de Goiás e 
o planalto de Patos, em Minas Gerais. (Muito bem.) Ora, já se demonstrou à 
Câmara que em Patos, no Estado de Minas, desde a época dos jesuítas, o trigo 
foi cultivado e, até hoje, a espécie que ali se conhece tem o nome de "trigo dos 
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jesuítas". Em Goiás, existe também o trigo veadeiro no Planalto Central, que, 
melhor cultivado, mais abundante colheita daria. No Estado de São Paulo, 
referiu-se ontem, aqui, que a safra deste ano foi completamente frustrada, 
porque os trigais não conseguiram formar espigas com fruto, não se colhendo 
outra coisa senão palha. Mas isto hoje já se sabe a que atribuir: às deficiências 
técnicas dos agricultores. É do conhecimento de todos, e também seria 
pedantismo referir, que não se lançam sementes de trigo em terras virgens, 
porque, assim fazendo, deverá ocorrer o que sucedeu em São Paulo: o trigo se 
desenvolve, esplendidamente, adquire mais de um metro de altura, mas não 
peifzlha - como se diz em linguagem campesina - isto é, não forma espiga ou 
grão! Ora, provavelmente os trigais de São Paulo foram plantados em terras 
nunca dantes cultivadas com qualquer outro cereal ou produto de horticultura. 
É preciso "amansar" a terra, tirar-lhe parte do vigor, para, depois, lançar-lhe a 
semente do trigo; assim, ele dará bem. Por outro lado, sabe-se, também, que as 
sementes fornecidas a São Paulo foram desinfetadas e, com esse procedimento, 
matou-se toda possibilidade de germinação da semente. Daí o fracasso da atual 
safra naquele Estado! 

O Sr. Pedro Pomar - É o que ocorre, continuamente, na plantação do 
trigo em Minas Gerais. As sementes lá chegam sempre podres, deterioradas. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Não tenho conhecimento disso. No Rio 
Grande do Sul, porém, já temos sementes selecionadas no Posto Fitotécnico de 
Bagé, com os melhores resultados. No decurso do ano passado, a República 
Oriental do Uruguai veio buscar naquela cidade sementes dos trigos Frontana e 
Rio Negro para o grande plantio que hoje se faz no país vizinho. 

O Sr. Dâmaso Rocha - Já a esta altura, a qualidade da semente do Rio 
Gran'Çle é fato consumado. O que efetivamente justifica o projeto é que a zona 
da serra de Rio Grande está esgotada - já produziu o que devia produzir. É 
necessária, agora, uma cultura intensiva, só possível em terras planas. 

O SR. FLORES DA CUNHA - No meu Estado, o trigo viceja e dá 
abundantemente. Sei que, em certas regiões de Santa Catarina e Paraná, 
também se fazem ricas colheitas do cereal, ainda quando, no primeiro desses 
Estados, os terrenos sejam acidentados, neles pouco podendo intervir a 
mecanização. Os colonos catarinenses cultivam o trigo em lavouras lavradas a 
boi, a cavalo ou a enxada. No Paraná, já existem certas planícies onde o motor 
pode, perfeitamente, penetrar. 

O Sr. Tavares d'Amaral - No Chapecó, a cultura do trigo também dá 
resultado. 
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O Sr. Artur Fischer- Em relação ao assunto em debate, posso esclarecer a 
razão do projeto. Em 1946, apresentei indicação, no sentido de serem 
desapropriadas terras no lugar denominado Hulha Negra, porque lá existe um 
pequeno núcleo de agricultores já afeitos à triticultura. Não podiam, porém, 
adquirir as terras circunvizinhas ... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Porque eram carlssimas. 

O Sr. Artur Fischer - ... e os proprietários se negavam a vendê-las. Daí o 
motivo da necessidade na desapropriação dessas terras pelo Governo, para 
serem utilizadas na triticultura. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Agradeço o aparte do nobre colega. 
Sr. Presidente, não quero demorar-me na tribuna, debatendo assunto 

já assaz conhecido. O projeto prevê a desapropriação de terras daquele rincão 
do Rio Negro, terras magníficas, úberes, fecundas, já experimentadas, para, 
depois, dividi-las em lotes, a fim de colonizá-las, com elementos nacionais ou 
estrangeiros nacionalizados. E' quase que um empréstimo do Governo da 
República. 

O Sr. Dâmaso Rocha - Esse é que é o ponto. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... porque, dividida aquela propriedade 
em lotes coloniais, que a pouco e pouco serão pagas pelos seus novos 
possuidores, a Nação será reembolsada de tudo quanto tiver dispendido para 
sua aquisição. 

O Sr. Osvaldo Vergara - O que é um benefício. 

O SR. FLORES DA CUNHA- O imperativo da hora presente é resolver 
a questão do trigo no Brasil ... 

O Sr. Dâmaso Rocha - Apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... e se formos atrás das cantigas do Sr. 
Barreto Pinto, nem em cem anos teremos trigo no Brasil. 

Não acredito, francamente, não acredito que possa haver voto diver
gente no seio da Câmara no aprovar esse projeto. 

Ontem, com regozijo cívico, pude ver que os próprios representantes 
comunistas lhe deram aprovação e número para que fosse votado, não 
requerendo verificação de votação. Isso é agir patrioticamente; isso é demons
trar amor ao país; isso é fazer pátria. 

O projeto deve ser aprovado. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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CONTRA AS MULTINACIONAIS 

Sessão de 28- 7-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) (Para encaminhar a votação.) -
Sr. Presidente, acho que tão corriqueira palavra, democracia, devia ser aceita mais 
na acepção da liberdade para discordar, vale dizer: controvérsia. 

Ora, noto uma grande contradição no modo de pensar do ilustre 
Deputado Café Filho, opondo-se à aprovação do projeto. 

O Sr. Café Filho - Apenas chamei a atenção da maioria parlamentar. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O Sr. Café Filho, que sempre é tão 
brilhante e de quem já disse, pessoalmente e de público, ser parlamentar à 
maneira inglesa ... 

O Sr. Café Filho - Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... pela serenidade com que encara os 
assuntos, raramente se inflamando; o Sr. Café Filho, cuja voz sempre se alteou 
para combater os trustes e os tubarões da indústria, opondo-se agora à 
passagem do projeto ... 

O Sr. Café Filho - Absolutamente. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... está nada mais nada menos do que 
favorecendo aos monopolizadores da fabricação de farinha na América do Sul, 
e, sobretudo, à firma Bung y Bom, que já empalmou os grandes moinhos do 
Rio Grande do Sul. 

Entretanto, o m;inho de que cogita o projeto é de iniciativa de capital 
privado, localizado na boca da região Nordeste do Estado, e vai moer os trigos 
nacionais daquela zona e abastecer parte da população de Santa Catarina, como 
já o está fazendo. 

O Sr. Café Filho - Devo declarar a V. Ex.ª que, membro da Comissão de 
Finanças, antes do Acordo Tarifário, sempre votei essas isenções, e não tenho 
qualquer restrição aos votos que então dava. Não me oponho ao projeto: estou, 
apenas, chamando a atenção da maioria parlamentar, que aprovou o Acordo 
Tarifário, ao qual neguei meu voto. 
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O SR. FLORES DA CUNHA-Masnãohácorrelação entre uma cousa e 
outra. 

O Sr. Café Filho - Se não há, nada feito. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Então, nada feito. (Riso.) 
Sr. Presidente, a Câmara aprovará o projeto, sem dúvida alguma, 

porque ele vem favorecer a concorrência na produção de farinha e representa a 
instalação de mais um moinho para beneficiar matéria-prima nacional, 
produto do trabalho dos nossos colonos. Era de desejar que se multiplicassem 
os moinhos, como esse no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ... 

O Sr. Café Filho - Claro. Inteiramente de acordo com V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... para, pouco a pouco, nos emanci
parmos da mão de ferro do holding universal do trigo, que está nas mãos de 
Bung y Bom e de todos os grandes magnatas do trigo. 

Espero que a Câmara aprove o projeto. (Muito bem; muito bem.) 
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FLORES PEDE CLEMtNCIA PARA OS CONDENADOS 

Sessão de 15-9-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, tenho 
recebido quase um centenar de telegramas dos condenados e detentos de toda 
parte do Brasil, implorando o indulto para o dia em que o País vai comemorar a 
data da promulgação da Constituição da República. 

O Sr. Aureliano Leite- Não é só V. Ex.ª. Vários deputados, inclusive, o que 
se dirige a V. Ex.ª, receberam também telegramas idênticos. . 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, entrego à Taquigra
fia os que me chegaram agora, pois muitos outros estão em meu apartamento. 

Desejo dizer a V. Ex.ª que não estou a par do andamento que vai tendo 
no seio da Câmara o projeto, não de anistia, pois parece nãó teve esse carát<';r, 
mas de indulto, que é da competência exclusiva do Exm. 0 Sr. Presidente da 
República. 

Torno-me daqui o eco desse grito desesperado dos infelizes que estão 
nos cárceres, fazendo apelo ao Sr. Presidente da República para que atenda 
ao pedido, na medida do possível, agindo ou decidindo com generosidade. 
(Muito bem; muito bem.) 
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FLORES CRITICA O GOVERNO DE DUTRA 

Sessão de 24~9-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhara votação.)-Sr. Presidente, 
devo dizer à Câmara que há bem poucos momentos saí, da enfermaria da 
Câmara, acometido de mal súbito. Entretanto, como bom cavalo puro-sangue, 
de carreira, morro no posto. (Palmas.) 

O Sr. Luís Silveira - Como guerreiro intrépido e patriota. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, o gênio de Rui 
Barbosa certa vez afirmou que "nas almas mais afeitas a entesourar o desprezo 
da injustiça, há crises de indignação que varrem violentamente as maiores 
reservas da indiferença". 

Eu havia dado, e ainda não o retirei, uma vasta latitude de crédito ao 
Exm. 0 Sr. General Eurico Gaspar Dutra, para ver se S. Ex.ª, no seu qüinqüênio, 
conseguia retirar o País do atoleiro em que o encontrou, melhorando a sua 
situação, melhorando as condições de vida dos nossos compatriotas. Parece
me, entretanto, ter soado para mim a hora de vir dizer-lhe que, se S. Ex.ª não se 
cercar de uma equipe de homens que o auxiliem, que o orientem, que 
concorram para um bom governo, penso que terei de reingressar no seio 
daqueles que o combatem. 

Ora, Srs. Deputados, saía eu, ontem, cerca de meia-noite, desta Casa, 
depois de haver cumprido meu dever de votar os Orçamentos, quando, 
penetrando na Confeitaria Brasileira, para tomar um chá, fui surpreendido por 
aquele começo de guerrilha, que me soou aos ouvidos como umas tantas que, 
em outras épocas, também, me arrastaram para as linhas de frente. 

Não encontro justificativa para a ação policial, ontem exercida, contra o 
povo indefeso, na Praça Floriano. Mulheres, crianças, homens venerandos 
corriam em todas as direções, diante do vandalismo policial, da fuzilaria e das 
bombas de gás lacrimogênio, e não sei, também, se de gases mesentéricos, pois, 
se elas não os continham, as suas consciências deles estavam plenas. (Risos.) O 
fato é que esta questão do petróleo, por que levanta tanta acrimônia da parte das 
autoridades policiais, quando S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República, na 
mensagem que capeou o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que está 
correndo nas Comissões da Câmara, declara que o seu anteprojeto outra coisa 
não é senão um esboço da matéria, para que a Câmara elabore uma lei, como 
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entender, de acordo com o interesse nacional? Nem sequer o anteprojeto é 
estrito. Adotou doutrina sobre o quê? Sobre a pesquisa, sobre a concessão, 
exploração, enfim, sobre o aparelhamento para descobrir nossas jazidas de rico 
petróleo e, ao mesmo tempo, o modo de explorá-las? 

Por que esta celeuma? Por que estas àgressões, quando a tese pode ser 
livremente debatida por todos, o que vale dizer, uns que acreditam se devam dar 
concessões a capitais estrangeiros, para vir descobrir e explorar nossas riquezas 
do subsolo; outros, que entendem, como eu, que a pesquisa deve ser feita por 
brasileiros (palmas), com capitais brasileiros, para que depois não venha a ser 
possuído e explorado por estrangeiros, o que quer dizer, continuarmos 
manietados, sem alcançar nossa verdadeira e necessária independência econô
mica? (Palmas.) 

Não sei se vejo bem e claro, mas a manifestação de força, se não de 
violência, ontem feita na Praça Floriano, deve ser reprimida já e já, como uma 
satisfação ao Parlamento e à opinião pública porque, senão, passaremos a 
acreditar que nada mais é que um prenúncio dos maus dias que hão de vir. 

Este, o meu protesto. (Muito bem; muito bem, Palmas.) 
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FLORES FALA SOBRE O PAPEL DOS MINEIROS NA 
HISTÓRIA DO BRASIL 

Sessão de 3-11-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, era, como se pode 
imaginar, imensa a minha indecisão entre falar, e não falar, nesta sessão da 
Câmara. 

Francamente, devo dizer que não me achava revestido de coragem e 
serenidade suficientes para ocupar a tribuna. Entretanto, não me quis furtar ao 
dever de proferir algumas expressões. 

Se tivesse querido fazer um esforço de discurso, para pronunciar em 
memória de Virgílio Alvim de Melo Franco, dias após o seu trespasse, não teria 
ânimo, nem reflexão para o fazer, sobretudo, quando da última Convenção da 
União Democrática Nacional, realizada no Rio de Janeiro, ouvi de Virgílio de 
Melo Franco, num momento de efusão e intimidade, que me devia imensa
mente lisonjear a sua declaração de que, ainda, algum dia, escreveria umas 
palavras para dizer sobre mim. Todavia a ingratidão da sorte, contrariando a 
lógica dos tempos, fez com que ele desaparecesse antes de mim, que sou velho, 
que estou no ocaso e que, naturalmente, deveria ir-me primeiro. Se eu, agora, 
não dissesse palavras de saudade e em honra de sua memória, seria um 
deliqüescente imperdoável. 

Nunca pensei que fosse ele ter um final de vida. que me faz lembrar 
aquele personagem de Rostand, o destemido Cirano, que mantivera, durante 
sua agitada e turbulenta vida, tantos combates singulares, à espada, à florete e 
de todas as maneiras, e que desejava morrer, tendo o coração atravessado pela 
àrma de um herói, mas que, no entanto, veio a ser vítima de um barrote de 
madeira, atirado por um criado, por um serviçal. Assim também ocorreu com 
Virgílio de Melo Franco, que bem merecia morrer enfrentando a morte doutra 
maneira. 

Ora, lembro-me, ainda de que, num capítulo da Revolução Francesa, 
de Carlyle, que se epigrafava "Carlota Corday", o autor fazia comentário 
sobre o modo por que ela havia sido julgada pelo Tribunal Revolucionário e 
estava às vésperas de ser executada. E Carlyle dizia que ela havia suprimido a 
vida a Marat, e lembrc,_vo n pensamento de que, daquela forma, tinham chegado 
à colisão o mais puro e o mais esquálido. 

Foi o caso de Virgílib de Melo Franco, que morreu recebendo uma 
descarga pela frente, da mão de um sicário, de um degradado social, de um 
vencido da vida. 
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Ele era, em verdade, quando não parecesse, um bom mineiro. Não 
tinha a bravura exuberante dos homens do meu Rio Grande do Sul, mas era um 
bravo. Deu bastas provas de que era um bravo, quando estávamos na 
preparação do movimento revolucionário de 1930. Fugira do Rio de Janeiro, 
com o Coronel Carlos Eiras, e fora homiziar"se no Rio Grande do Sul, para 
ajudar a fomentar o movimento que teve sua eclosão em 3 de outubro de 1930. 
Era um bravo! 

Teve missões da maior responsabilidade, que bem lhe poderiam ter 
custado a vida e, ainda, na manhã de 3 de outubro de 1930, ele, que aos 30 e 
tantos anos de idade se mantinha solteiro, procurou a digna esposa de Osvaldo 
Aranha e, despedindo-se dela para ir ao assalto, pediu-lhe fosse a depositária de 
seus últimos pensamentos para a sua bem-amada - aquela com a qual depois 
contrairia núpcias. Era um bravo sereno! 

Disse-o eu, e repito, que ele era um bom mineiro! 
No meu tempo de moço, na Academia de Direito de São Paulo, entre 

chacotas, costumávamos dizer que mineiro não brigava. O que a histói ia nos 
ensina, entretanto, é que os mineiros são tão bravos, como os mais bravos 
brasileiros. 

Os sinos de Ouro Preto dobravam a finados para protestar contra a 
visita de Pedro I, nos tempos ominosos em que a Lei era letra morta. E eles não 
se atemorizaram. 

Teófilo Benedito Ottoni fez sua insurreição, e, depois, na República, 
tivemos exemplos edificantes da bravura serena - que é a que vale - do povo 
mineiro. 

Era Gomes Carneiro, morrendo no cerco da Lapa. 
Era depois, nos últimos dias da preparação do Movimento de 30, em 

que muitos faltaram, a palavra honrada, serena e corajosa do bravo Olegário 
Maciel, não dando um milímetro de passo atrás, respeitando o compromis~o 
assumido. 

Eram Afonso Pena, Kubitschek, propagandistas da República, Cesário 
Alvim e os grandes mineiros do passado que nunca exerceram as altas funções 
de mando na terra das Alterosas, quaisquer garantias policiais, tendo Bias 
Fortes dispensado até a guarda do Palácio. 

Mineiro briga como qualquer brasileiro ... 
Estas as minhas palavras de saudade ao meu intrépido amigo desapare

cido! Q.,ue fiquem registradas nos Anais da Câmara, pois que ele, não podendo 
falar de mim, depois da minha subjetivação, quando o lógico é que eu fosse 
antes dele; que fiquem constando dos Anais como reconhecimento das suas 
varonis qualidades de mineiro e de brasileiro e, também, como preito de 
saudade de um rio-grandense que muito o estimou. 
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Poderia, ainda, contar um episódio da vida de Virgílio de Melo Franco. 
Pena não esteja presente o ilustre Sr. Deputado Gustavo Capanema, que 
testemunhou o fato. Quando, depois da morte de Olegário Maciel, cogitou o Sr. 
Getúlio Vargas, então Chefe do Governo, de escolher para nomear um 
interventor para Minas Gerais, surgiram as candidaturas de Gustavo Capanema 
e de Virgílio de Melo Franco. Como não pudesse ser estabelecido um 
entendimento, o Chefe do Governo convocou para uma reunião no Palácio 
Guanabara, a que compareceram, além desses dois ilustres representantes de 
Minas, o Ministro da Justiça, Sr. Antunes Maciel, e o Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha. Fui distinguido também com convite para assistir ao colóquio. 
Discutiu-se o modo de resolver-se a crise mineira. O Sr. Getúlio Vargas -
louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! - estava animado das melhores 
intenções, tanto que desejou nomear um para interventor em Minas Gerais e 
dar ao outro a pasta da Educação. Entretanto, não puderam eles estabelecer um 
entendimento condigno, e nenhum dos dois foi nomeado para essas altas 
funções. Quando, depois do debate levantado durante a Conferência, tive 
oportunidade de falar - e o Sr. Gustavo Capanema poderia confirmar minhas 
palavras-, eu disse que não resolvia assunto de tanta magnitude, escolhendo o 
Governador para um Estado, o maior da Federação, à sua revelia, se'11 o ouvir 
primeiro. E acrescentei: se tivéssemos de resolver pela afeição, eu seria pelo Sr. 
Virgílio de Melo Franco. Mas Minas precisava ser ouvida. Estou certo de que o 
Sr. Gustavo Capanema, se presente, agora, neste recinto, confirmaria o que 
acabo de dizer. 

Srs. Deputados, honremos pelos tempos afora a memória de um 
homem que dignificou nossa pátria, dignificando a espécie humana, porque 
recebeu a morte de pé e de frente. (Muito bem; muito bem. O orador é abraçado.) 
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FLORES PREGA O AUMENTO DOS IMPOSTOS 
SOBRE OS SUPÉRFLUOS PARA ENFRENTAR A CRISE 

Sessão de 10-11-1948 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, como a Câmara teve 
conhecimento do projeto de majoração dos impostos de consumo à última 
hora, e sem que tivesse havido regular divulgação do prospecto ou avulso, só 
ontem à noite pude compulsá-lo e lê-lo. 

Parece ser evidente a necessidade de majorar impostos ou criar novos, 
visando a atender ao imenso déficit que a lei orçamentária apresentará para o 
ano de 1949. 

Não sei se a majoração pedida nesta lei será suficiente para nivelar a 
enorme despesa que se está autorizando na elevação dos vencimentos dos 
funcionários militares e civis, e, enfim, de outras despesas que, em lei ordinária, 
ou orçamentária, vão ser também concedidas. Entretanto, entendo que a 
majoração de impostos de consumo não poderá deixar de ser aprovada pelo 
Congresso. Cumpre que o rigor impositivo recaia numa época de aflição, sobre 
o luxo e o vício, e lamento o que o brilhante e ilustre Relator dos Orçamentos, o 
Sr. Deputado por São Paulo, Horácio Lafer, tivesse apenas colhido quatro ou 
cinco artigos para sobre eles aumentar os impostos de consumo. Esses artigos se 
reduzem à cerveja, aos licores, aos refrigerantes, aos cigarros, aos charutos 
estrangeiros, aos aperitivos, ao álcool de alta graduação, ou seja, bebidas 
alcoólicas chamadas generosas como o uísque, o kirsch, e todos aqueles que os 
habitués tomam como aperitivos, ou mesmo sem essa condição, por uso 
habitual ou vício. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Os consumidores dessa linha são muito 
reduzidos. O grande número é o que bebe cerveja. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ilustre e venerando Deputado pelo 
Piauí: essa conversa poderemos mantê-la em outra oportunidade. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Pois não. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Entendo que, numa época de sacrifício e 
aflição, mesmo como a que se aproxima com a execução do Orçamento de 49, 
não se deve perder tempo em discutir se cabe ou não, se é justa ou injusta a 
majoração que se pede ao Congresso. 
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Sempre achei que o luxo e o vício se podem sobrecarregar de impostos, 
pois ou eles diminuirão ou suportarão a carga. 

Ora, o ilustre Sr. Horácio Lafer deixou de majorar os impostos sobre 
automóveis, sobre jóias, sobre peles, enfim, artigos em que só os que detêm 
parcelas de grande poder aquisitivo seriam atingidos pela tributação. 

Cabe-me dizer que, num clima tropical ou semi tropical, como o do Rio 
de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, se vê logo, ao prenúncio de 
uma modificação atmosférica, que as damas se apresentam em público cobertas 
de abrigos e de peles, quando, nos países afetados pelas geadas e pela neve, nos 
dias que correm, mal se podem socorrer de abrigos de baixa tecelagem. 

Lembro caso ocorrido - anedótico ou verdadeiro - durante a última 
guerra. 

Em Londres, numa casa de peles, apresenta-se uma senhora, bela e 
jovem, para adquirir uma fourrure, grande abrigo de peles. Pede ao caixeiro da 
pdeteria que lhe mostre um desse tipo. 

Ele exibe uma; a freguesa examina e pergunta o preço, ao que lhe 
replicam ser de 350 libras esterlinas. A senhora declara querer coisa melhor. O 
empregado apresenta-lhe uma pele boa também, do valor de 500 libras. A 
senhora examina e ainda acha inferior ao seu desejo. Ele mostra então um 
abrigo de 7 50 libras e a senhora diz: é muito boa, mas ainda quero melhor. 
Então, o empregado diz: agora só chamando o gerente, que as peles mais ricas 
são guardadas em cofre forte. Chega o gerente e exibe-lhe uma rica pele que 
bem poderia ser o arminho, a zebeline, o astracã, o caracul, a nútria. Ela 
ainda um vez a examina e pergunta: quanto vale esta pele, que é magnífica? O 
gerente responde: vale mil libras. 

Ela, ainda não satisfeita, indaga: o senhor não teria melhor? O gerente 
diz: tenho. Vai e traz de arminho e a exibe. A compradora pergunta: e esta 
quanto vale? Diz ele: vale mil e cem libras. A senhora declara: Esta me 
contenta. Fico com ela. Tira da bolsa o livro de cheques, enche um e o entrega. 
O gerente, curioso pela compra que acabava de ser feita por preço tão alto, diz: 
a senhora deve ter uma mina de ouro para, por um só objeto, pagar mil e cem 
libras. A senhora, bela e formosa, contestou: efetivamente, tenho a mina e, 
coisa interessante, há vinte anos que vivo sentada sobre ela e só agora é que os 
americanos descobriram! (Risos.) 

O Sr. Horácio Lafer- Permita o nobre Deputado um aparte, V. Ex.ª tem 
razão. Na realidade, eu tinha proposto majoração do imposto sobre peles e 
outros artigos. Mas, impressionado pela angústia do tempo e, sabendo que cada 
artigo é motivo para vinte opiniões e, talvez, vinte emendas, é que, por medida 
de precaução - já que devemos aprovar este aumento em tempo de estar 
incluído no Orçamento - propus que se limitasse a jóias, fumo e bebidas, 
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artigos de muita renda, de receita farta, na esperança de que as discussões e as 
emendas fossem diminuídas e a Câmara pudesse, em tempo útil, dar os 
recursos que são indispensáveis para a execução do Orçamento que nós 
mesmos votamos. Era esta explicação que queria dar a V. Ex.ª, como deferência 
~o seu patriotismo e ao seu alto conhecimento dos problemas públicos do Brasil. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Agradeço profundamente ao nobre 
Deputado a resposta generosa, que informa, de certo modo, a matéria. 
Entretanto, gostaria de saber ou de ouvir da boca do Sr. Relator, também, se 
estes oitocentos milhões de cruzeiros que vão ser, ou não, obtidos pela 
majoração de imposto de consumo sobre a cerveja, sobre o cigarro e sobre os 
licores de alta gradação, sobre os refrigerantes, se este resultado da majoração 
será suficiente para cobrir o déficit mais do que provável que se avizinha. 

O Sr. Horácio Lafer- Informo, com muito prazer, a V. Ex.ª: o déficit atual é 
de cerca de um bilhão e setecentos milhões de cruzeiros. Se a Câmara aprovar as 
emendas do Senado, este déficit subirá, na medid37 da aprovação dessas emen
das. Portanto, não será demais calcular um déficit provável entre um bilhão e 
novecentos milhões a dois bilhões de cruzeiros. Com oitocentos milhões de 
novos impostos ainda resta um déficit de um bilhão a um bilhão e duzentos 
milhões de cruzeiros. E este déficit deve ser coberto por uma política de 
economia, por parte do Poder Executivo, de compressão séria dos gastos e 
vigilância na arrecadação e nas despesas. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas, Srs. Deputados, como acaba de 
informar o ilustre relator da Comissão de Finanças, não há como fugir à certeza 
de que teremos um déficit de quase dois bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Coelho Rodrigues - No Orçamento está consignada uma verba de um 
bilhão e trezentos milhões de cruzeiros para o Plano Salte. Presumo, Sr. 
Deputado, que a organização administrativa, por melhor que trabalhe durante 
1949, não poderá consumir essa verba em novos serviços. O melhor seria retirar 
dessa verba metade para suprir a falta do Orçamento, e autorizar o Governo, 
caso haja excesso na arrecadação, a utilizar esse excesso para atender, então, o 
Plano Salte. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas, Srs. Deputados, não quero 
demorar-me na tribuna, pois que apenas solicitei do meu ilustre colega, 
Deputado Diógenes Arruda, que me cedesse vinte minutos para expor, sem me 
ter detido no exame do projeto, principalmente, essas idéias. 
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A Câmara terá que votar essa majoração do imposto de consumo. E o 
que se impõe ao Governo - e o Congresso não pode ficar indiferente e estranho 
a esta circunstância - é a compressão rigorosa da despesa pública, evitando 
obras que não sejam reprodutivas, indispensáveis e de utilidade imperativa, 
evitando novas nomeações e novos empregos ... 

O Sr. Benjamim Farah - Como, aliás, .acontece na Prefeitura do Distrito 
Federal. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... reduzindo os gastos e fiscalizando-os, 
para ver se assim se chega a um equilíbrio entre receita e despesa, pois, de outro 
modo, não sei onde o País irá parar. 

Estes impostos majorados são, como se diz na gíria carioca, "café 
pequeno". Teremos que ir a maiores sacrificios, teremos que aumentar outros 
impostos, porque, a não ser assim, o déficit ficará permanente na vida da 
administração brasileira, e o nosso cruzeiro, que, per Jas e per nefas, tem um 
relativo valor inegável, mesmo nas bolsas internacionais, se deprimirá, se 
desprestigiará, havendo, ainda mais, aquilo que levanta o clamor de todos, que 
é o fenômeno da inflação, que terá de ser agravado com novas emissões, porque 
- não nos enganemos - não há possibilidade de obter empréstimos para fazer 
operações de crédito capazes de cobrir os déficits, que já estão enraizados na 
nossa vida orçamentária. 

Este sacrifício, por enquanto, é relativo e suave. O que o Sr. Relator, ou 
algum membro da Comissão de Finanças deviam sugerir à Câmara era taxar as 
jóias, taxar os automóveis, taxar os baralhos ou cartas de jogar, enfim, agravar as 
disposições sobre o luxo e sobre o vício, porque esses, ou se regeneram e se 
modificam, ou seguirão no mesmo teor de vida, e; então, poderão pagar as 
majorações. (Muito bem.) 

Só vim à tribuna para dar este depoimento, que nem sei se é de 
patriotismo ou se é de quem vê com olhos pessimistas a vida da administração no 
Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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FLORES CRITICA A LENTIDÃO DOS 
TRABALHOS NO CONGRESSO 

Sessão de 17-3-1949 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, é bem 
pela ordem que desejo falar. 

O Congresso Nacional instalou-se, solenemente, terça-feira última e, 
até esta altura, ainda não começou a trabalhar com relativa eficiência. V. Ex.ª, há 
poucos instantes, declarou que, por questão de interpretação regimental, 
quanto à composição das comissões técnicas, ainda não podia proclamar a 
indicação dos líderes. 

Ora, amanhã será o último dia da sessão da semana, e a Câmara 
continuará nesse dolce far niente, sem apresentar trabalho que beneficie o 
interesse nacional. 

Julgo-me, Sr. Presidente, com autoridade para esta observação, porque, 
há três anos, estando no Rio de Janeiro, só faltei a três ou quatro sessões. 

Era de desejar que as comissões já estivessem constituídas, a fim de dar 
saída à imensidade de expediente, projetos e pareceres que aguardam despacho 
nos órgãos técnicos da Casa. Amanhã, provavelmente, V. Ex.ª anunciará a 
composição das comissões, de forma que, somente segunda-feira próxima, 
elas poderão reunir-se, alegando seus Presidentes. 

Ora, convenhamos que nós, que recebemos, de uma só vez, três ajudas 
de custo, devemos fazer alguma coisa em bem do interesse público. 

Sr. Presidente, minha observação é no sentido de que V. Ex.ª designe as 
comissões, as quais deverão reunir-se no mesmo dia para escolha de suas 
autoridades dirigentes. (Muito bem! Muito bem.) 
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FLORES EM DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS DO 
PETRÓLEO E CONTRA AS COMPANHIAS ESTRANGEIRAS 

Sessão de 22-4-194 9 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, nas breves palavras que 
pude pronunciar sobre o discurso aqui feito pelo nobre Deputado, Sr. 
Hermes Lima. li as datas em que o Sr. Correia e Castro desligou-se da 
propriedade das ações que possuía na Sociedade Anônima Correia e Castro e, 
também, a data em que deixou de ser seu diretor. Fez, posteriormente, uma 
consulta ao então Ministro dajustiça, o brilhante Deputado Costa Neto, para 
saber se a lei lhe facultava o direito de pedir a tirada do seu nome da 
denominação da Sociedade Anônima que fundara e que adotara por titulo o seu 
próprio nome. 

Não o permitindo a lei, ela continua, apesar de ele se encontrar, 
completamente, desligado de todo e qualquer interesse da sociedade que 
fundou. 

Ora, a subscrição do capital para uma das refinarias em que aparecem 
os nomes de um dos seus filhos e do seu genro foi feita no ano de 1942, e, em 
1946, quando foram tomadas as ações, repetida no momento da constituição 
dessa sociedade. 

O Sr. Correia e Castro é um homem abastado, de fortuna, tendo já 
distribuído os seus bens entre os herdeiros, em vida. e de seu apenas possui uma 
fazenda em Itararé, onde, de quando em quando, vai repous~r. 

Há um episódio, porém, para o qual, ainda uma vez, peço a atenção do 
meu ilustre amigo e professor, Sr. Deputado Hermes Lima. Esse é do seu 
desconhecimento, porque tinha caráter secreto. E' que, quando o requeri
mento da firma foi levado ao Sr. Presidente da República. para a aquisição das 
máquinas na Europa, fosse na Tchecoslováquia ou na França. o Sr. Correia e 
Castro, diante do expediente que lhe remeteu o Sr. Presidente da República 
para opinar, declarou, em carta a S. Ex.ª, que era suspeito, porque tinha. entre 
os subscritores da sociedade, um filho e um genro. 

O Sr. General Eurico Gaspar Dutra. quando o expediente, depois de 
aprovado pelo Conselho Nacional do Petróleo, tornou à Presidência da 
República. não julg0u aceitável a suspeição e tornou a enviar todo o processado 
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ao Ministério da Fazenda, para que o Sr. Correia e Castro adotasse certas 
medidas, determinadas em despacho pelo Chefe da Nação. 

Isso foi feito, sendo todo o expediente distribuído à seção de Economia 
e Finanças do Tesouro Nacional que, em longo despacho, que não desejo levar 
ao conhecimento da Câmara, opinou sobre a matéria. E vou dizer por que 
quero ler a informação; é porque foi igualmente fornecida ao Sr. Deputado 
Acúrcio Tôrres e creio que também ao Sr. Senador Ivo d'Aquino, líder do 
Governo no Senado, os quais, na segunda-feira, ou na próxima semana, 
exibirão o seu contexto na íntegra. 

Sr. deputado Hermes Lima, permita que eu individualize o debate, 
dirigindo-me a V. Ex.ª, que tanto me merece e, que, com tanta acuidade, para 
não dizer com tanto brilhantismo, exerce o seu mandato. 

O Sr. Hermes Lima - Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Se eu não fosse um homem que está 
para lá do outono da vida; se eu não fosse um homem completamente despido 
de aspirações e ambições; se eu não fosse um homem que conhece, in anima vili, 
o que a política deixa para o fim dos nossos dias- e eu com mais vigor, com mais 
lazeres para aumentar a minha débil cultura (não-apoiados), possivelmente, teria 
abraçado o programa do Partido Socialista Brasileiro, em cujo contexto 
reconheço idéias magníficas e não estou longe mesmo de dizer que, em futuro 
mais ou menos próximo, serão vencedoras, quase no mundo inteiro. 

O ilustre Professor, porém, fez o jogo da Standard Oil, sem o querer, 
sem se aperceber, porque vive numa atmosfera quase que exclusiva do 
pensamento puro, não conhecendo as misérias e as contingências da vida. 

A Standard Oil é, provavelmente, o maior instrumento de corrupção 
que existe, hoje, no mundo. Ela avassala os mercados, domina as consciências, 
suprime até vidas, quando necessário, para que seus interesses prevaleçam. 

A Standard Oil, ou o pool dos combustíveis internacionais, domina 
todos os mercados, sobretudo, tratando-se de combustíveis refinados. 

Vamos construir, devemos construir, precisamos construir as nossas 
refinarias, seja em forma estatal, como preconiza o meu velho colega, Sr. 
Coelho Rodigues, algumas vezes exacerbado nos debates, seja pelo capital 
privado. 

Por que, porém, o império dessa necessidade? Porque, hoje por hoje, 
podem-se obter produtos brutos de petróleo, ressurgindo do subsolo; mas 
produtos refinados, estes ninguém' os consegue, porque é monopólio do pool 
internacional. 

Ora, se construídas as refinarias, passamos a ter a certeza de dispor de 
petróleo bruto para importar e refinar, desde logo, os interesses da Standard Oil, 
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da Shell e das outras companhias menores entrarão em declínio, sofrendo 
definitivamente a concorrência no nosso mercado interno, o qual, de ano para 
ano, aumenta de consumo numa proporção de 40%. 

Isto, no Brasil, onde a aviação comercial é incipiente e as nossas 
rodovias são rudimentares. 

No México, onde os ingleses - a Shell e a Standard Oil - tiveram por 
muitos anos a exploração do petróleo, desde que o Estado desapropriou essas 
companhias e se apossou dos respectivos poços, o consumo, que era de 20%, 
subiu para 80%, a tal ponto que, hoje, o governo mexicano, pelo seu Estatuto do 
Petróleo, ou seja, a PEMEX, procura novas fontes, porque o consumo aumenta 
geometricamente. 

Dizia eu que o nobre colega havia feito o jogo da Standard Oil, porque o 
de que necessitamos é das refinarias, seja sob a forma capitalista, seja sob a 
forma estatal. Se elas forem construídas, se Drault ou Soares Sampaio - aos 
quais não conheço e com os quais não tenho contato - forem os construtores 
das refinarias, não procurarão eles, por todos os meios e recursos, descobrir os 
lençóis de petróleo dentro do Brasil, para, ao invés de refinar petróleo 
importado, refinar o nosso próprio produto? 

Ora, meu velho colega, Deputado Coelho Rodrigues, sei do patriotis
mo de V. Ex.ª e reconheço que V. Ex.ª é dotado de alta dose de espírito público. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª, entretanto, como alguns 
deputados militares com assento na Câmara, como o Sr. General Euclides 
Figueiredo, por exemplo, não desconhece o anseio do Estado-Maior do 
Exército e das classes armadas, para que se construam as refinarias, de modo a 
termos combustível para impulsionar os nossos tanques, os nossos tratores e 
aviões. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Permita-me o orador dizer que o General João 
Carlos Barreto não pode deixar de reconhecer essa urgência na instalação das 
refinarias, pois não sei há quantos anos S. S.ª vem fazendo planos e encomen
dando uma destilaria, que vai montar, de dois mil barris, enquanto o Sr. Mário 
Bittencourt Sampaio, quando foi a um congresso de contabilistas, assim como 
quem vai fazer um biscate, compra uma destilaria de 45 mil barris. V. Ex.ª dirá 
que não havia crédito, e eu responderei que o governo do General Dutra, ao 
tempo em que podia assinar decretos-leis, mandou entregar aos acionistas da 
São Paulo Railway setecentos e tantos milhões de cruzeiros, e, no entanto, não se 
lembrou de dar, pelo menos, cem milhões para as destilarias de petróleo. 
Houve mais: por causa de uma ameaça de greve nas docas de Santos, o 
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Governo, quando o Sr. Gastão Vidigal era Ministro da Fazenda, baixou decreto
lei para que se retirassem 10% das rendas da Alfândega de Santos, para as docas 
de Santos, que representam quase cem milhões de cruzeiros. Portanto, se o Sr. 
General João Carlos Barreto estivesse mesmo ciente da urgência dessa 
instalação, teria todos os elementos para iniciar os trabalhos. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Todos os documentos que compulsei, 
oriundos do grande Estado-Maior das Forças Armadas e do Estado-Maior do 
Exército, são no sentido de que o interesse nacional exige a construção das 
refinarias. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Só não enxergará isto o General João Carlos 
Barreto. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Não estou aqui para defender o General 
João Carlos Barreto, que conheço pessoalmente e de quem faço o melhor juízo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Mas no caso do petróleo, considero-o errado. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não estou longe de concordar com V. 
Ex.ª. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Muito obrigado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas a prova de que a Standard Oil 
domina e se intromete em todos os países, quando se procura resolver um 
problema, como este de tão alta magnitude, está, no caso, referido por V. Ex.ª· Há 
anos procura-se fazer o oleoduto de Santos a São Paulo. A São Paulo Railway, 
que ainda não tinha sido encampada, concordou em construí-lo pelo acesso de 
sua estrada de ferro, e a Standard Oil impediu, por fás ou por nefas, que a obra 
fosse realizada. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Os culpados foram os nossos dirigentes. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas, Sr. Presidente, já na minha idade a 
fadiga chega antes do que se espera, e eu não possuo aquele fôlego, que não 
chamarei de gato, do ilustre Deputado Hermes Lima, que manteve o mesmo 
timbre de voz do começo ao fim de sua magnífica oração. Procurarei, 
entretanto, expender o meu pensamento. O que desejo configurar é a 
afirmação de que as refinarias devem ser construídas o mais pronta e rapidamente 
possível, porque a situação geral continua anuviada; e, se houver no mundo 
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nova conflagração, teremos de voltar a movimentar os nossos automóveis com 
o gasogênio, com o auxílio do carvão vegetal. 

O Sr. Hermes Lima -Aí cabe um aparte em defesa do próprio Governo. A 
culpa de que estas refinarias não estejam ainda funcionando não cabe de modo 
algum ao Governo, e, sim, aos interessados, que não têm ou não querem colocar 
nelas o próprio dinheiro, na conformidade dos editais de concorrência. O 
Governo, repito, não tem culpa alguma. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Sr. Deputado, acredito que as refinarias 
serão construídas e que o Sr. Presidente Dutra não voltará atrás no seu 
propósito de dar solução imediata a esse problema. 

O que aconselho humildemente é que o Governo tome todas as 
cautelas para reservar os direitos da Nação, para auferir vantagens morais e 
materiais da exploração e também para que o País seja defendido, porque o 
combustível é indispensável à sua defesa. 

O nobre Deputado cometeu erro flagrante quando, referindo-se ao 
nosso crédito bloqueado na Tchecoslováquia, afirmou que ele só pode 
ser movimentado de 1952 em diante. Ora, não é o que ocorre em relação ao 
empréstimo feito à Tchecoslováquia, de 25 milhões de dólares, quando 
ocupava a pasta das Relações Exteriores o ilustre Sr. João Neves da Fontoura. 
Este empréstimo já está hoje, Sr. Deputado, reduzido a treze milhões de dólares, 
e é possível que cada vez se reduza mais, porque a Tchecoslováquia está 
desejosa de continuar comprando açúcar, café e madeiras do Brasil. 

O Sr. Hermes Lima - Se há engano, não é meu; pertence ao Relator, nesta 
Câmara, do acordo comercial e ajuste de pagamento entre o Brasil e a 
Tchecoslováquia, porque, ao meu discurso de 1.0 de dezembro de 1948, o 
Deputado João Cleofas, Relator desse acordo, deu o seguinte aparte: "Quero 
ser ainda mais claro. O Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro do 
Tesouro Nacional, abriu um crédito à Tchecoslováquia. Pelo contrato exis
tente este país somente começava a pagar tal crédito em 1952. Assim, até 
essa data, o Brasil nada tem na Tchecoslováquia, mas depende de sua extrema 
boa vontade permitir seja o crédito movimentado agora. Não fora essa boa 
vontade, e o crédito seria movimentado de acordo com o contrato, a partir de 
1952." A informação vem do Relator - veja bem V. Ex.ª - do Tratado e do 
Acordo de Ajuste de Pagamento. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas está errada. Tanto não pode deixar 
de estar errada, que o crédito já se acha hoje reduzido a 13 milhões de dólares. 
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O Sr. Hermes Lima - Veja V. Ex.ª como é que um representante, 
conhecedor de assuntos financeiros, como o Deputado João Cleofas, Relator da 
matéria na Câmara, dá aparte com informação errada até este ponto? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Aqui está, dentre muitos itens das 
informações prestadas pelo Ministério da Fazenda a S. Ex.ª, o honrado Sr. 
Presidente da República, este: 

"que o Banco do Brasil permitiria à Refinaria e Exploração de 
Petróleo União S.A. a utilização dos créditos acumulados na 
Tchecoslováquia, no montante de 18 milhões de dólares, para o 
pagamento de uma refinaria com a capacidade de 20.000 barris 
diários". 

O Sr. Hermes Lima - Observe V. Ex.ª que não há contradição entre essa 
afirmação e a do Deputado João Cleofas. Apenas esta resposta não entra na 
matéria da natureza do congelado, como o fez o Deputado João Cleofas, 
conhecedor do assunto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Deputado, já informei a V. Ex.ª 
que os dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda são de que o crédito 
congelado já está reduzido a 13 milhões de dólares. 

O Sr. Hermes Lima - E' isto, exatamente. Aquele fato e a minha conclusão 
- para não apartear mais V. Ex.ª neste ponto - dão no seguinte: se erro houve, 
este é do Deputado João Cleofas, que, apesar de Relator da matéria, não soube 
informar à Câmara sobre a natureza e a exatidão do assunto. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Concordo com V. Ex.ª. 

Já me sinto bastante cansado e vou rematar minhas considerações .. 
Antes, porém, de o fazer, quero referir-me ao artigo de fundo de hoje publicado 
no grande órgão Correio da Manhã acerca do assunto, renovando acerbas 
referências ao caso das refinarias. Dele destaco este tópico: 
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"As concessões estão caducas. Os concessionários já não mere
cem a confiança pública. O Estado, que lhes entregou tudo, como 
quando distribuiu cartórios com os afortunados da República, 
deve dar o negócio por não feito, reabrindo a concorrência, e 
assegurar-se uma participação no lucro das empresas e o controle 
parcial das ações." 



Julgo, Sr. Presidente, como todo o mundo, abalizada a opinião do 
Correio da Manhã. 

Não entrei nem quero entrar no exame das concessões feitas. Não sei se 
é branco, ou se é preto o Sr. Drault, nem o Sr. Soares Sampaio. Não tenho 
contato com eles, nem quero ter. 

Estou aqui, porém, para dizer que o Sr. Presidente da República está no 
dever - tomadas as cautelas para preservar os superiores interesses da Nação -
de mandar construir as destilarias quanto antes para que este país, primeiro, 
resolva o problema de se fazer independente da pool internacional dos 
combustíveis, e, segundo, para acumular recursos a fim de fazer a pesquisa e a 
lavra dos nossos lençóis de petróleo, que apenas esperam que o homem 
brasileiro a ele dedique sua atenção. (Muito bem~ Muito bem! Palmas. O orador é 

cumprimentado.) 
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FLORES EXALTA A FIGURA DO REVOLUCIONÁRIO 
ISIDORO DIAS LOPES, SEU GRANDE ADVERSÁRIO NO 

PASSADO, E RELATA ACONTECIMENTOS 
HISTÓRICOS IMPORTANTES 

Sessão de 30- 5-194 9 

O SR. FLORES DA CUNHA - (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, encaminhando a votação do requerimento em que se propõe uma 
homenagem à memória do Marechal Isidoro Dias Lopes, o ilustre Professor 
Aureliano Leite falou em primeiro lugar e aludiu à co-participação do grande 
cabo de guerra nos acontecimentos políticos de 24 e 32, em São Paulo. Por esse 
tempo, combati do lado oposto ao em que se encontrava o bravo Marechal, bem 
assim a maioria dos tenentes hoje generais, brigadeiros e almirantes. Todavia, 
para que a homenagem não fique, apenas, sob o calor da gratidão dos paulistas, 
devo dizer que também nós, rio-grandenses, admiramos a personalidade do 
Marechal Isidoro, nascido nas fronteiras meridionais do País, no heróico 
Município de D. Pedrito. 

A vocação liberal, se não libertária, do Marechal Isidoro Dias Lopes, fez
se notar desde a juventude, tanto que, em 93, ainda tenente ou capitão de 
cavalaria, depois de um curso brilhante na Escola Militar da Praia Vermelha, 
preferiu desertar às fileiras do Exército, para combater ao lado dos· revolucio
nários maragatos no Rio Grande do Sul. Formou ele no Estado-Maior do 
caudilho Gumercindo Saraiva; e lá estava ainda, no cerco da Lapa, no Paraná, 
onde fincara o pé, em defesa da legalidade, o mineiro incomparável que foi o 
General Gomes Carneiro, ao lado do não menos valoroso paranaense Lacerda. 
O jovem militar rio-grandense foi pars magna para a vitória dos maragatos, ao 
finalizar o memorável cerco da Lapa. Morto Gumercindo, nas coxilhas de 
Carovi, em Santiago do Boqueirão, quase a maior parte do exército maragato 
passou para a República Argentina e, depois, para a Banda Oriental do 
Uruguai, onde Aparicio Saraiva, irmão dele, mas uruguaio de nascimento, 
tornou a invadir o Rio Grande do Sul, com os remanescentes do exército, que 
foram até Itararé, em 93. Isidoro Dias Lopes ficou no Uruguai. Terminada em 95 
a revolução maragata, assinada a paz em Bagé pelo General Queiroz, enviado 
especial do então Presidente Prudente de Morais, e, subseqüentemente, 
decretada a anistia, voltou ele a reincorporar-se ao Exército, galgando os postos 
até o coronelato. Foi por esse tempo que eu o conheci, comandando o 1. 0 

Regimento de Cavalaria, hoje Dragões da Independência. 
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Pois bem. Quero narrar um episódio: Isidoro Dias Lopes, que fizera 
parte do estado-maior de Gumercindo Saraiva e em tantas pelejas se empenhara 
com denodo, inclusive na gloriosa, sangrenta e dolorosa travessia da fronteira 
de Bagé até os limites de São Paulo com o Paraná- e eu, em 1930, ainda vi os 
antigos entrincheiramentos das forças legais, em Itararé, para defesa contra a 
investida do exército de Gumercindo; Isidoro Dias Lopes, que, desde que 
Gumercindo Saraiva atravessou, no Passo do Silvestre e no Passo do Pinto, o rio 
Ibicuí, tivera nas pegadas, dia e noite, incessantemente, fogões de retaguarda 
acesos e à vista a vanguarda adversária, o exército do General Lima e 
do grande e saudoso Pinheiro Machado; Isidoro Dias Lopes eu conheci no 
posto de Coronel, em 1914 ou 1915, quando comandava o 1. 0 Regimento, 
como um dos maiores e mais dedicados amigos de Pinheiro Machado! 

Muitas vezes ouvi de Pinheiro Machado, em referência a Isidoro Dias 
Lopes, a expressão: "Aquele é meu valoroso amigo de olhar metálico". E de 
Isidoro Dias Lopes, por esse tempo convertido pelo afeto de Pinheiro Machado 
- afeto dominador que jamais permitiu, a um seu adversário, que o buscasse, 
sair do seu contato sem sofrer influência salutar e a um tempo dominadora 
daquela grande alma de republicano - ouvi eu que esperava declinasse Pinheiro 
Machado do seu prestígio para ir morar na casa dele. 

Este o homem que se findou quase aos noventa anos, na tarde de 
sábado último. 

O Sr. Nicolau Vergueiro - Comunico ao brilhante representante do Rio 
Grande do Sul que a bancada do PSD do nosso Estado aplaude e subscreve, 
integralmente, a sua magnífica oração. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Obrigado a V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, estive sempre em campo oposto àquele em que pelejou 
o saudoso soldado; entretanto, não posso deixar de reconhecer e de, ao mesmo 
tempo, proclamar não ser somente pelos feitos militares e por sua atitude 
libertária que ele merece a admiração dos seus com patrícios. Era também um 
espírito atilado e culto, por vezes até mordaz. De cultura avançada, espírito 
brilhante e fora do comum, era, sobretudo, um grande patriota. 

A homenagem que se lhe está prestando tomou certo calor pela palavra 
dos paulistas. Mas que também uma palavra de gaúcho fique a ressoar no 
recinto da Câmara, em saudade pelo grande patrício desaparecido! 

Por todas as qualidades aqui referidas, mas também e, sobretudo, 
porque foi um cavalariano intrépido, eu sempre o admirei! (Muito bem! Muito 
bem. O orador é cumprimentado.) 
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O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO - (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, não estou aqui para falar senão credenciado pela sinceridade que 
costumo imprimir às minhas ações, tanto em relação aos amigos, quanto no 
que diz respeito às atitudes que devo assumir como homem público. 

Neste instante, desejo iniciar as minhas palavras como amigo que fui de 
Isidoro Dias Lopes. 

Entrei para a vida militar, quando grande general que acaba de falecer 
já era oficial e tinha o nome respeitadíssimo no seio das classes armadas. Assim, 
eu me fiz soldado e depois oficial, sempre o admirando. Mais tarde, após haver 
feito a campanha do Contestado, como tenente, fui surpreendido com minha 
transferência para o Rio de Janeiro, onde, no 13. 0 Regimento de Cavalaria, que 
então se formava, deveria passar a seu comando. Desta forma, estreitou-se 
amizade que já se vinha cimentando de algum tempo, a qual se transformou 
também em admiração. Agora, não mais era o soldado que apreciava o tenente 
e, depois, o destemeroso Capitão Isidoro Dias Lopes, mas o tenente do 
Regimento que respeitava o seu comandante, o Coronel Isidoro Dias Lopes. 
Depois, os dois 5 de julho nos separaram, mas simplesmente pelas ações, 
porque jamais nos apartamos quanto aos ideais. A prova temo-la quando, 
passado o 3 de outubro de 1930, encontramo-nos na mesma estrada -a dos que 
desejam e se batem pelo bem do Brasil. Assim é que Isidoro Dias Lopes teve à 
sua esquerda o humilde orador, como um dos auxiliares na preparação do 
surto revolucionário de 1932. 

Na campanha eleitoral última para a sucessão presidencial, tive ainda o 
prazer e a honra de estar ao lado de Isidoro Dias Lopes, pugnando pela 
candidatura do Brigadeiro EduarLlo Gomes. 

Vê-se assim que nos separavam, naquelas duas vezes, os meios de ação, 
mas nunca os ideais nos haviam de fazer trilhar caminhos tão distantes que não 
viéssemos depois a encontrar-nos. De fato, encontramo-nos e juntos ficamos 
por muito tempo, até que, como membro do Diretório da União Democrática 
Nacional, tive o imenso prazer de acolhê-lo, quando me quis emprestar sua 
solidariedade integral à Sociedade Cinco de julho, de que fora um dos 
fundadores. 

Não só como amigo, comandado e admirador de Isidoro Dias Lopes, 
me encontro na tribuna, mas no cumprimento do dever de prestar à sua 
memória a minha derradeira homenagem. 

Se falta a minha assinatura no requerimento em discussão, talvez por 
que estivesse ausente, ninguém me negará o direito de trazer estas modestas 
palavras de saudade, em nome dos combatentes da Revolução Constituciona
lista de 1932. (Muito bem! Muito bem. O orador é abraçado.) 
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FLORES EXALTA OS REVOLUCIONÁRIOS DE 22, 
CONFESSA TER ESTADO CONTRA ELES E A FAVOR DA LEGALIDADE E 

PREGA MAIS UMA VEZ A ANISTIA 

Sessão de 5-7-1949 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, não fui dos que se 
alinharam, há vinte e tantos anos, entre os atores dos episódios históricos de 
1922 e 1924, ocorridos no Rio de Janeiro e em diversos pontos do Brasil. Ao 
contrário, fui legalista àquele tempo e combati de armas na mão os movimen
tos subversivos, sobretudo o de 24. 

Quero, entretanto, associar-me da tribuna à homenagem que a Câmara 
vai prestar aos mortos de um e de outro lado, pois que tanto os tenentistas como 
os legalistas perderam elementos preciosos nos diferentes entrechoques 
sangrentos. E muito bem redigido foi o requerimento de homenagem à data de 
hoje, pois que é para reverenciar a memória dos que se insubordinaram e dos 
que sustentaram a legalidade. 

A eclosão de 5 de julho no Rio de Janeiro, que fracassou em menos de 
vinte e quatro horas, deixou um lastro formidável de simpatia em todo o País 
por aqueles que, com heroísmo sem par, mantiveram até o último instante os 
compromissos assumidos, pois que eram de honra. 

Esse episódio do Forte de Copacabana há de ficar pelos tempos 
adentro, assinalando o indômito valor da gente brasileira. Lembro-me de que 
ao tempo do levante, quando foram disparados os primeiros tiros de artilharia do 
Forte de Copacabana e em curva atingiram o Quartel General no Campo de 
Santana, o instrutor da missão militar francesa, justamente da arma de 
artilharia, ficou boquiaberto diante da exatidão dos disparos feitos àquela longa 
distância e teve um grito nascido no fundo da alma de soldado: ''C'estépatant!''. 
O que mais feriu, entretanto, a sensibilidade moral dos brasileiros foi o 
destemor com que se votaram à morte aqueles moços que, saindo do Forte 
apenas empunhando fuzis de infantaria, avançaram pela praia, sabendo que o 
caminho que liga Copacabana ao resto da cidade estava·ocupado por centenas 
de baionetas. 

Rendo, também, meu preito de saudade àqueles que ali tombaram e não 
posso deixar de admirar-lhes o feito heróico. Desejo observar, entretanto, à 
Câmara- e com algum direito posso fazê-lo, por ser dos mais velhos da Casa
que grandes males advieram para nosso país com a teimosia do grande e 
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luminoso Sr. Epitácio Pessoa, negando, depois de vitorioso, a amsua aos 
rebeldes de 5 de julho de 1922. E, para desgraça do Brasil, esse erro repetiu-se 
mais duas vezes: cometeram-no o ilustre Sr. Presidente Arthur Bernardes e, 
depois, o digno Sr. Presidente Washington Luís. Não acredito que um anistiado, 
por crime de opinião, por crime de ideologia, voltasse a empunhar armas para 
atacar a legalidade instituída no País com a República. A Nação sangrou pelos 
flancos devido a essa teimosia. Quanto custou ao Brasil, em vidas, em despesas, 
em sacrifícios, em entorpecimento do seu progresso, com as sucessivas 
subversões que, de 1922 até 1930, vieram ocorrendo em nossa terra! 

O Sr. Tristão da Cunha-Acha V. Ex.ª, por acaso, que a anistia teria evitado 
as revoluções seguintes? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acho ... 

O Sr. Tristão da Cunha - Penso que não. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... e esta é a lição de todos os países 
cultos, sobretudo daqueles que respeitam o ideal cristão de que só a 
fraternidade salva e mais ainda por entenderem que, nos países de raça como a 
nossa, a tradição é o vencedor perdoar e anistiar o vencido. (Apoiados.) 

O Sr. Tristão da Cunha - Como as anistias anteriores não evitaram os 
surtos revolucionários? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Quais foram as anteriores? 

O Sr. Tristão da Cunha - Sempre houve anistia depois de um movimento 
subversivo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Quais foram essas anistias? 

O Sr. Tristão da Cunha - Desde a proclamação da República, com 
Rodrigues Alves e todos os outros Presidentes, houve anistias. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Mas V. Ex.ªnão referiu qual a anistiado 
Governo Rodrigues Alves. 

O Sr. Tristão da Cunha - Para todas as revoluções houve anistia, desde a 
revolta de Floriano Peixoto. No entanto, não evitaram outros levantes. 
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O Sr. Ruy Almeida - V. Ex.ª não citou as anistias para as revoluções de 
1922 e 1924. 

U Sr. Tristão da Cunha - Não estou, como possa imaginar o nobre orador, 
defendendo a atitude do Governo que negou a anistia. Contesto apenas que 
tenha sido a anistia ocasionadora de revolução. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Acredito que tenha, e tanto assim que 
jamais vi um anistiado, ou perdoado por crime de opinião, voltar a empunhar 
armas contra quem o anistiou. 
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DEPOIMENTOS HISTÓRICOS DE FLORES 
SOBRE O PAÍS APÓS A REVOLUÇÃO DE 30 

Sessão de 1-11-1949 

O SR. FLORES DA CUNHA - (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, para situar-me dentro do estrito rigor regimental, quero de começo 
dizer que voto pelo destaque e contra o art. 11 da lei em discussão. 

Isto posto, desejo, como outros representantes fazem, aproveitar-me 
da oportunidade para repor no verdadeiro lugar e respigar o debate ontem 
havido no Senado, quando falava o meu brilhante e ilustre correligionário 
Senador José Américo, constante e vivamente aparteado pelos Srs. Góes 
Monteiro e Ernesto Dorneles. 

Estava eu, em atitude contemplativa e sossegada, se não leda, para 
evocar o épico português, quando fui despertado pelos entrechoques e 
desaguisados havidos no Senado entre o honrado Senador Góes Monteiro e o 
brilhante e agressivo Sr.José Américo. O meu estado contemplativo, diante da 
celeuma que se levanta nos meios políticos, por motivo do problema sucessó
rio, eu não o queria perturbar, senão quando chegasse o momento de agir e 
optar, serenamente, dentro da disciplina do meu Partido. 

Entretanto, no aceso da discussão, o Sr. José Américo, falando das 
tonalidades do espírito cintilante do Sr. Góes Monteiro e da sua nova adaptação 
aos princípios democráticos, achou de dizer: 

"V. Ex.ª tem na sua vida o mais impressionante exemplo de 
tolerância, que conheço: a sua reconciliação com o General Flores 
da Cunha". 

A isso, o ilustre General alagoano contestou: 

"A verdade é que não posso deixar de confirmar inteiramente o 
que V. Ex.ª está dizendo". 

Ora, se a expressão "tolerância" não tivesse raiz, ou tonalidade 
diferente, ainda assim deveria determinar de minha parte, neste caso, revide, 
ou esclarecimento. Mandei buscar, na Biblioteca, o Aulette, e ele, claramente, 
diz que tolerância é ação ou fato de tolerar, condescendência, indulgência, e 
cita maravilhoso exemplo de tolerância: "a felicidade conjugal baseia-se na 
mútua tolerância dos esposos". (Risos.) 
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Não posso, assim, compreender que da parte do ilustre Senador por 
Alagoas houvesse, quando comigo se reconciliou em entrevista nobremente 
promovida pelo grande coração de Osvaldo Aranha, o propósito de tolerar-me 
no convívio de sua vida, por isso que, antes, havíamos sido sinceros, se não 
devotados. A mim, ou se ataca e agride, ou se declara solidariedade e se apóia. A 
mim, não se tolera. Não sou um epiceno. 

Ora, a essa altura da minha existência, no descambar dela, bem para lá 
do outono e muito mais próximo do inverno, não poderia eu admitir que um 
homem, que comigo teve as mais sinceras e estreitas relações de afeto e de 
solidariedade pública, me tolerasse. O que houve foi, simplesmente, isto: eu 
nunca agredi, ou injuriei, nem à pessoa, nem ao General Góes Monteiro. 
Quando eleito Governador do Rio Grande do Sul, ouvi da boca do ex-ditador 
queixas, miríades de queixas, quanto à atitude do Sr. Góes Monteiro, sobre a 
confusão que S. Ex.ª trazia, não só ao Governo como à vida política do País 
(risos); entretanto, quando achou de substituí-lo na pasta da Guerra, pelo Sr. 
Generaljoão Gomes, vindo eu ao Rio de Janeiro, ouvi dos lábios do Sr. Getúlio 
Vargas - e ele está vivo - que, depois que fizera a substituição, "navegava em 
mar de rosas". 

Ora, a inimizade do Sr. General Góes Monteiro comigo - dizem-me 
todos - partiu de pseudotelegrama que teria ido às suas mãos, em que eu 
governante do Rio Grande do Sul, teria pedido ao Chefe do Governo da 
República o demitisse das funções de Ministro da Guerra. 

Faço justiça, e espero que ma façam também, de poder declarar que 
nunca pedi a investidura de alguém para o cargo de Ministro, como jamais 
solicitei a destituição de quem quer que fosse desse alto posto da administração. 

Já desafiei desta tribuna que rebuscassem, nos arquivos do Palácio do 
Governo em Porto Alegre e no Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, o texto 
desse telegrama, a fim de se verificar se ele existiu, sequer! Entretanto, a 
animadversão ou a animosidade despertada no Sr. Góes Monteiro contra 
mim - segundo tenho entendido - veio justamente daquele suposto pedido 
meu. 

Poderia eu citar- e nisto vai soma abrumadora de tolerância-, poderia 
recordar que, governando o Rio Grande do Sul, e já sabendo da estruturação do 
movimento para me apear do Governo do meu Estado, quando se encaminha
vam, para as fronteiras dele com Santa Catarina, forças .de todas as armas para 
nos fazer um cerco de aço, o Sr. General Góes sofria na sua vida uma das 
maiores desgraças por que pode passar um homem - e eu posso falar assim 
porque passei por ela também- a de perder o amado filho, magnífica promessa, 
então, das asas militares do Brasil. Pois bem: ainda nesse transe, lhe telegrafei 
associando-me à sua grande dor, e ele correspondeu à expectativa sincera da 
minha solidariedade nesse transe. 
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Não sei por que, então, prosseguiu a animosidade. Não foi por motivos 
pessoais, porque nada nos separava, nada houve para separar-nos. Foram 
motivos exclusivamente políticos, tanto que, no almoço em que nos reconciliá
vamos, querendo ele explicar que fora preciso me derribar do governo do Rio 
Grande para depois instituir-se o Estado Novo, levantei o meu copo de vinho e 
exclamei: "Goés, vamos beber à nossa saúde! Esses fatos são assaz conhecidos". 

Voltando à tolerância. Q.uem devia tolerar a reconciliação? O Sr. 
Góes Monteiro, ou eu, vítima, injuriado, exilado e, depois, metido na cadeia 
durante quase um ano, na Ilha Grande?! Não quero tirar a conclusão. Não foi 
feliz, porém, como se vê, o meu eriçado companheiro José Américo, quando 
disse que o Senador alagoano tinha praticado a mais alta virtude democrática, 
reconciliando-se comigo. 

Fui para a entrevista com ele, como sempre, de alma aberta, sem 
rancores, sem ódio. O próprio Sr. Getúlio Vargas que, na mocidade e na idade 
madura, foi meu amigo - ou fui amigo dele, antes - até o próprio Sr. Getúlio 
Vargas, que tão atrozmente agiu e procedeu comigo, já foi por mim anistiado. 
Não o odeio; não aprendi a odiar. Q.uero morrer com este propósito. (Muito 
bem.) 

E, para terminar a explicação do infeliz aparte do meu valoroso e 
eriçado companheiro, quero dizer que todos devemos anistiar-nos uns aos 
outros (apoiados), porque, como ensinou a Verdade Soberana de Cristo, há dois 
mil anos: não existe no mundo outra coisa que dignifique mais o gênero 
humano se não esta- amarem-se uns aos outros. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 
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FLORES DEPÕE SOBRE GÓES MONTEIRO 

Sessão de 17-1-1950 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente! Longe, bem longe, estava 
de pensar que a ligeira entrevista dada aos jornalistas de minha terra, logo ao 
nela chegar e, ainda, antes de sacudir das sandálias a poeira dos caminhos 
percorridos no último ano parlamentar, viesse despertar no Senador Góes 
Monteiro velhos recalques, que se não justificam e nem encobrem a animadver
são com que, agora, me quer distinguir. 

No seu acre revide, tentando patentear agravos, onde agravos não 
houve, o Senador alagoano nada mais fez do que buscar pretextos para agredir
me, declarando, ao mesmo tempo, canceladas, de novo, as relações de 
cordialidade que comigo, até então, estava mantendo. 

De minha parte nada há a opor no tocante a essa atitude. Se, para 
outros, poderia ser desabrida e denotadora de caráter inconstante e volúvel, a 
mim nem causa alarme nem sequer surpreende. 

Não serão, por certo, as expressões depreciativas, senão aleivosas, a 
mim dirigidas, que conseguirão modificar o juízo que dele faz a quase 
unanimidade dos homens de bom senso e de alguma memória. 

O rancor, gratuito e extemporâneo, nele despertado contra mim, deve 
ter a mesma extensão e profundidade de suas conhecidas manifestações de 
solidariedade e de afeição! Talvez fosse em razão disso que Gilberto Freire, 
certa vez, afirmara que os tropicais são avessos à veneração do afeto e, mui 
raramente, nele perseveram! ... 

O Senador alagoano, em alusão desprimorosa e pejorativa, pensou 
acrescer nova injúria contra mim, atribuindo às influências da idade vetusta a 
natureza e o teor dos meus atos e dos meus gestos. 

Sem querer inverter o sentido do verso imortal de Corneille, digo-lhe, 
eu, agora, na plenitude de minha velhice vigorosa: aux âmes bien nées la valeur 
n'attend pas ou nombre des années. 

Não sou eu quem arde em ódios profundos contra tudo e contra todos. 
Não sou eu quem, exibindo-se, diariamente, pelas colunas dos jornais, faz lavrar a 
confusão no ânimo cândido e desprevenido dos nossos concidadãos. Não sou 
eu quem, desde 30 para cá, tem trazido em sobressalto a opinião pública, ora 
sob a ameaça de granadeiros imaginários, ora sob a ameaça e o exagero de 
planos subversivos apenas imaginados. 
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Por hoje, não quero ir mais longe. Voltarei, não obstante, a tratar do 
caso. 

Estou informado de que alguém está coligindo elementos e materiais 
para escrever sobre a interferência do ilustre Senador alagoano nos fatos 
políticos e sociais que antecederam e precederam ao golpe de Estado de 1 O de 
novembro. No espírito de ninguém deve pairar qualquer espécie de dúvida 
sobre as conclusões a que deverá chegar o historiador imparcial e desapaixonado. 

A longa e dolorosa experiência do Estado Novo, de que são corolários 
nefastos os grandes males públicos que ainda sofremos, há de, forçosamente, 
vir a ser explicada, ficando no devido relevo os nomes dos que, sem cuja 
intervenção, nunca teria sido possível, nem consumada, a usurpação criminosa! 

Houve tempo em que o homem mais adieto ao Ditador foi o honrado 
Senador por Alagoas, invariavelmente ouvido e consultado sobre os assuntos da 
maior monta atinentes à política e à administração do _País. 

Se Getúlio não se guiou, sempre e exclusivamente, pelas suas inspira
ções e conselhos, ainda assim teve nele o melhor executor de seus planos. E, 
agora mesmo, em entrevistas atômicas, apagados ou amainados os ressaibos e 
vestígios do 29 de outubro, dá o Sr. Getúlio Vargas sinais visíveis de que deseja 
contar, de novo, com o apoio do antigo valido! E este por seu lado, ao que 
parece, não está arisco, nem ocioso, visto como já começou a remeter-lhe 
informações e relatórios. 

Fico, hoje, por aqui, repito. 
Quero, porém, advertir a amigos e a adversários de que: 1.0 ) disponho 

de bom arquivo; 2. 0 ) estou bem documentado; 3. 0 ) conto com memória 
privilegiada. Isso contrabalança os achaques e calquexias do diagnóstico do meu 
gratuito agressor! (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 
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FLORES E A ANISTIA 

Sessão de 25-1-1950 

O SR. FLORES DA CUNHA - (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, como acaba V. Ex.ª de anunciar à Câmara, será aprovada neste 
instante a redação final do projeto de lei assinado por mais de 200 deputados,· 
concedendo anistia ao nosso jovem patrício, Sr. Tenente Salomão Malina, herói 
brasileiro na conflagração mundial, e que tão alto alevantou o nome da nossa 
terra naqueles combates terrlveis e desiguais. 

A Câmara tomou a iniciativa generosa, e o projeto por ela aprovado vai 
hoje ser remetido ao Senado, onde têm assento os pais conscritos da Pátria. A 
eles, àqueles que cultivam os sentimentos liberais, faço um apelo para que 
restituam ao convício social brasileiro o nosso compatriota, a fim de que ele 
possa terminar seu curso de engenharia e tornar-se ainda mais útil à sua grande 
e amada Pátria. (Muito bem; muito bem.) 
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EM DEFESA DA ECONOMIA BRASILEIRA 

Sessão de 12-4-19 5 O 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente! Estava eu ontem na 
tribuna a fazer um apelo à representação nacional em favor do projeto de lei 
apresentado pelo nobre Deputado Sr. Bayard de Lima, quando recebi da 
fronteira do Rio Grande outro telegrama no qual se me denunciava a 
negociação entabolada para a exportação de 45 mil bois vivos para a República 
Oriental do Uruguai. 

Esse fato, escandaloso para a economia brasileira, merece reparos. 
O Rio Grande, que acaba de sofrer terrível crise, em virtude da estiagem 

de seis meses, vai proporcionar ao Uruguai 45 mil cabeças de gado gordo, que 
serão naquele pais industrializadas ou fainadas, como eles dizem, com grave 
prejuízo para a arrecadação dos impostos municipais, estaduais e federais no 
meu Estado. 

Não vejo por que consentir nessa operação. O Rio dej aneiro está com a 
carne destinada ao abastecimento da sua população sob o controle da Comissão 
Central de Preços e intervenção do Ministério da Agricultura. De fato, é bem 
dificil, se não impossível, trazer do Rio Grande do Sul esses 45 mil bois gordos 
para fornecer carne à população do Rio e de São Paulo. Entretanto, numa época 
de pobreza de divisas para o nosso pais, deixar de obtê-las no Rio Grande do 
Sul, amparando a mão-de-obra nacional e concorrendo para drenar para o 
Brasil divisas em dólares, libras ou qualquer moeda aceitável, constitui 
escândalo para a vida dos negócios e prejuízo para o erário. 

O Sr. Glicério Alves - Quanto estou informado, cogitou-se da exportação 
de gado para o Uruguai, por isso que os frigoríficos se negavam a abater, e a 
exportação era o único meio de aliviar os criadores gaúchos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pleitear-se a exportação desse gado 
gordo para ser abatido no Uruguai constitui ameaça à economia nacional. O 
nobre Deputado Glicério Alves, que é ruralista, sabe que o gado abatido no Rio 
Grande do Sul beneficia a mão-de-obra do operário brasileiro, que já está com a 
safra do gado reduzidíssima pela estiagem e por não terem os frigoríficos 
reaberto suas portas. 
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O Sr. Glicério Alves - Neste momento os frigorificos resolveram abater e, 
por isso, é procedente a argumentação de V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Há, aliás, meio de se resolver o 
problema; basta que as Carteiras de Importação e Exportação e a de Câmbio do 
Banco do Brasil consintam em ampliar a cota de gado destinada à carne fria ou 
carne enlatada., para que esses 45 mil bois sejam industrializados no nosso país. 

O Sr. Glicério Alves -A Carteira de Exportação já autorizou a saída de 25 

mil toneladas de carne. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, os meus reparos sobre a 
operação parecem ser os mais lícitos e judiciosos. Não posso acreditar que o Sr. 
General Anápio Gomes, meu compatrício, filho de Gravataí, nos arredores do 
Capital do Rio Grande do Sul, que deve, como bom soldado, estar vigilante à 
frente da Carteira para que foi nomeado no Banco do Brasil, consinta em que se 
faça naquele Estado mais uma sangria. 

Era isto, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
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DEPOIMENTOS SOBRE A REVOLUÇÃO DE 30 

Sessão de 12-8-19 5 O 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, estando com o pé no 
estribo para ir fazer a campanha eleitoral, no meu Estado, não pensava ter de 
tomar a palavra no recinto da Câmara antes de outubro. Entretanto, há 
minutos, ao penetrar aqui, fui informado por um jornalista do voto, de hoje, 
proferido pelo ilustre e digno Sr. Ministro Ribeiro da Costa, no Superior 
Tribunal Eleitoral, ao se tratar do registro da candidatura do Sr. Getúlio Vargas à 
Presidência da República. 

Sr. Presidente, ainda quando eu não seja o representante da Nação e do 
Rio Grande do Sul o mais indicado ... 

O Sr. Dâmaso Rocha - Não-apoiado. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... para vir defender da tribuna, no 
pretório, e, também no rastro popular, a revolução de 30, os seus homens, as 
suas conseqüências, os seus erros e os seus benefícios, quero, porém, respigar o 
relatório do Sr. Ministro Ribeiro da Costa. 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro Ribeiro da Costa, que é jovem, que é culto 
e que dizem ser até homem de idéias avançadas, quase que pendendo para a 
esquerda ... 

O Sr. Coelho Rodrigues - Muito cuidado! 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... para a extrema esquerda, o Sr. 
Ministro Ribeiro da Costa, em longo relatório, que hoje leu ao Superior 
Tribunal Eleitoral, sobre o registro da candidatura do Sr. Getúlio Vargas à 
presidência da República, concluiu por mandar fazer o registro; mas há nesse 
relatório alguns períodos que menosprezam e tratam pejorativamente a gente 
de minha terra. 

A Revolução de 30, Sr. Presidente, como V. Ex.ª sabe, teve os mais altos 
e nobres intuitos: foi feita com o mínimo de sangue e de danos materiais. Era, de 
origem, movimento que se alastrou de Sul a Norte do País: não houve quem fi
casse indiferente a ela; uns, empunhando armas, outros, dando-lhe solidarie
dade. No entanto, foi ela deturpada nos seus fins e teve conseqüências 
imprevisíveis e desastrosas. 

324 



Sr. Presidente, quando eu era Interventor no Rio Grande do Sul, certa 
vez recebi um coestaduano do nobre Deputado Sr. Brígido Tinoco, o Sr. 
Heleno de Alexandre Moura, cuja esposa, na visita que me fez a palácio, 
apresentou-me um álbum de pensamentos com impressões sobre a Revolução 
de 30 de todos os pró-homens que nela tomaram parte. Não me lembro bem o 
texto integral de meu próprio punho escrito, mas declarei que as revoluções, 
ainda as mais justas, são sempre nefastas ffas suas conseqüências. 

Era para desejar que, em 30, a sucessão presidencial se realizasse de 
maneira normal e tranqüila, empossando-se na Presidência da República 
aquele que houvesse obtido maior número de votos. 

Entretanto, na República Velha, as eleições - diz-se por toda a parte
eram fraudadas, eram viciadas. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Eram a bico-de-pena. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não subscrevo, mas contesto esse 
conceito, porque fui então Deputado, durante várias legislaturas, e fui também 
Senador, e o meu mandato era produto desse sistema eleitoral. 

Mas, Sr. Presidente, se se pode, no encarar os fenômenos sociais, 
admitir que eles se processam dentro da normal evolução, por que obter 
resultados pela revolução, pelos meios violentos? Sempre fui partidário 
extremado do sistema pacífico do respeito à soberania. 

Sei e posso mesmo proclamar que a Revolução de 30 teve desvios e 
cometeu erros; trouxe, porém, ao País, este benefício inapreciável que foi a 
conquista do voto secreto e o Código Eleitoral, elaborado pelos Srs. Assis Brasil 
e Maurício Cardoso. 

O Sr. Lino Machado - Uma grande conquista. Foram os alicerces da 
própria democracia. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não me quero alongar na tribuna, 
porque fui pegado de surpresa; aliás, quase sempre sou surpreendido quando 
tenho de vir à tribuna, porque nunca me preparo para ela. 

Sr. Presidente, vou esperar que o Superior Tribunal Eleitoral decida o 
registro da candidatura do Sr. Getúlio Vargas, que, para mim, é matéria 
relevante e, ao mesmo tempo, de decisão prevista. 

Não creio que o Tribunal lhe negue o registro à candidatura, 
entretanto, sei, também, que há fortes razões de ordem subjetiva que poderiam 
determinar a recusa ao registro. 

O Sr. Aureliano Leite - Vários jurisconsultos de nomeada no País, tais 
como o Sr. Mendes Pimentel, de Minas Gerais, o Sr. Vicente Ráo, de São Paulo, e 
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outros, têm-se manifestado contrários ao registro, porque acham que o Sr. 
Getúlio Vargas não tem a necessária condição de elegibilidade. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não vou tão longe. Se fosse chamado a 
decidir o caso, seguramente que eu daria o meu voto pelo registro ... 

O Sr. Ruy de Almeida - Muito bem. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... porque decidiria no sentido liberal. 
Mas, há grande distância entre conceder registro à candidatura Getúlio 

Vargas e fundamentar seu voto, em imenso relatório político-judiciário, como o 
fez o Sr. Ministro Ribeiro da Costa. Parece que, abusando de sua juventude e do 
calor no sangue, tratou S. Ex.ª do lado político da questão e, descambando para 
o lado histórico, redigiu vários trechos em que se refere com menosprezo à 
gente do Rio Grande do Sul. 

Este período por si só despertaria num rio-grandense de sensibilidade 
medíocre, revolta e contestação: 

"Pesa-nos volver olhos a esse passado de que nada nos resta para 
orgulho e consolo, quando, logo no início do Governo Provisório, 
caiu na vulgaridade representada ao vivo, pela ridícula exibição de 
um Tribunal Especial, enfarado da rotina burocrática; espetáculos 
deprimentes à vista do povo, em torno do edifício do Senado, onde a 
gauchada fez quanel, amarrando seus cavalos no obelisco." 

Ora, Sr. Presidente, é essa, possivelmente, a quinta vez que venho, da 
tribuna da Câmara, repelir a autoria, atribuída a mim, de ter dito que iria 
amarrar os meus cavalos no obelisco da Avenida Central. Nunca faria 
semelhante balandronada! 

O Sr. Aureliano Leite-Tal atitude seria indigna do grande espírito de V. 
Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, o meu amor à Capital da 
República, onde recebi o meu grau de bacharel, onde passei os melhores dias da 
mocidade - se fosse fazer a conta dos dias da minha vida, poderia dizer que 
passei mais tempo aqui do que na minha terra natal-, não me permitiria injúria 
a esta população e a esta esplêndida cidade, cometendo atos deprimentes para o 
nosso foro de civilização e até de dignidade cívica. É verdade que, tendo 
chegado ao Rio de Janeiro com minhas forças, que foram as primeiras a chegar a 
esta metrópole, acantonamos no Derby Clube e nas dependências do Ministério 
da Agricultura, na rua Mata Machado - alguns rapazes da minha coluna, 
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desvairados, saíram a cavalo pela cidade, e fizeram aquele simulacro de atar os 
cavalos no Obelisco sem que disso eu tivesse qualquer conhecimento. 

Depois de 3 de outubro, sai de Porto Alegre, com congestão nos dois 
pulmões, e fui até Itararé cuspindo sangue para cumprir o meu dever, pois que 
entrei na causa para me fazer matar por ela. 

O Sr. Aureliano Leite- Permita-me V. Ex.ª narrar à Câmara um episódio 
de que V. Ex.ª foi autor na cidade de São Paulo, antes de chegar ao Rio de 
Janeiro. É um episódio histórico, e que a história há de registrar. V. Ex.ª, 
'Considerando que São Paulo tinha sido a sua alma mater, a formadora da sua 
cultura jurídica, não atravessou com sua tropa a cidade de São Paulo, não vestiu 
a sua farda de General para chegar a São Paulo, e só a transpôs, quando teve 
necessidade, segundo as próprias expressões de V. Ex.ª naquela época, de 
limpar os trilhos da Estrada de Ferro no percurso São Paulo ao Rio, a fim de que 
o Sr. Getúlio Vargas pudesse chegar seguro da sua vitória à grande Capital. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, esse depoimento que 
acaba de prestar o deputado e historiador Aureliano Leite é verdadeiro. 

Também foram as forças do meu comando as que primeiro chegaram a 
São Paulo, e devo dizer que, tendo sido incumbido - e a Câmara há de me 
perdoar a digressão - de, com a minha coluna, flanquear o Itararé, à jusante 
daquela cidade, no dia 24 de outubro, quando caiu o Sr. Washington Luís no 
Rio de Janeiro, já tinha eu 2.000 e tantos homens em território paulista. Pois 
que, à jusante do Rio Itararé, descobri o Passo de Cipriano Melo, de 20 ou 30 
metros de largura e de vau transponível, prossegui, ora nadando, ora tomando 
pé, com o objetivo de contornar o Itararé pelo seu flanco direito e cortar retirada 
da guarnição, que a defendia, e seccionar a Estrada de Ferro Sorocabana que, ali, 
faz ligação com a Estrada df' Ferro São Paulo - Rio Grande. 

A 24 de outubro, quando o Sr. Washington Luís foi deposto no Rio, 
tivemos conhecimento, pelo rádio, de que isso acontecera. A 25, dever-se-ia dar 
o ataque a Itararé, e a minha missão era, como disse, a de contornar a cidade e 
cortar a retirada daquela guarnição para o interior de São Paulo. Estava eu 
dando começo de execução, quando houve, por fortuna para todos os 
brasileiros, aquele desenlace. Em caso contrário, a 25, teria sido feito o ataque 
frontal e de flanco, com enorme carnificina para os. dois lados. Estava eu, 
portanto, a 25 de outubro, entre Itararé e sua primeira estação - Ibiti -, quando 
apreendi os comboios da Sorocabana que vinham para Itararé, para servir à 
guarnição que deveria retirar-se. Apreendi os comboios e neles fiz embarcar 
toda a minha coluna, deixando a cavalhada, que mandei voltar para o Rio 
Grande do Sul, conduzida por terra. Falando de Ibiti para Itararé, cujos 
telefones são de primeira ordem, recebi de um dos· oficiais do estado-maior do 
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General Miguel Costa, o Sr. Capitão de Artilharia Osório Amauriti, ordem de 
não avançar sobre São Paulo, pois que o primeiro escalão caberia a outras 
forças. Respondi, pelo telefone, que as minhas forças já estavam embarcadas. 

Por que isso? Porque desejava chegar a São Paulo, a tempo de evitar 
vinganças e represálias. Ao chegar à Estação de Osasco, fora de São Paulo, recebi 
manifestações de toda ordem e solicitações no sentido de ir à cidade. Respondi 
ao Conde Sílvio Penteado, ao Coronel Eugênio Artigas - meu patrício - e a 
outros que lá me foram buscar, que não entraria em São Paulo em som de 
guerra e que, se houvesse perturbação de ordem em qualquer recanto da 
cidade, eu acudiria com a minha força, mas nela não queria penetrar em atitude 
belicosa. Assim procedi. Meus filhos, ao sair eu de Porto Alegre, tinham posto 
nos meus pessuelos - e não sei se a Câmara sabe o que são pessuelos! 
Trata-se de uma mala de couro, que se põe nas ancas dos arreios, para levar 
farnel, ou roupa- uma roupa de civil. Pois bem, lá em Osasco, despi a minha 
farda de soldado amador e vesti a de paisano, porque queria ir visitar na prisão 
os meus diletos amigos Deputados Ataliba Leonel e Sílvio de Campos. Não 
desejei sequer feri-los com o meu traje de guerra. 

Mas, Sr. Presidente, não convém repisar esses episódios, que o 
historiador se encarregará de narrar com maior ou menor autenticidade. 
Quero, agora, repelir com energia e veemência ... 

O Sr. Dâmaso Rocha - V. Ex.ª o faz com muita autoridade. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... a expressão pejorativa, deformadora, 
ingrata do Sr. Ministro Ribeiro da Costa, ao referir-se à "gauchada". 

A gauchada, Sr. Deputado José Augusto, que preside a Câmara e que 
contraiu matrimônio do Rio Grande do Sul, é aquela que defendeu as lindes 
meridionais neste país, marcando-lhe as fronteiras; a gauchada é aquela que 
levou a maior contribuição na guerra injusta contra o Paraguai; a gauchada é 
aquela que, em primeiro lugar, é sempre chamada em todas as contendas 
internacionais e intestinas em que se encontre o nosso país. Que é a gauchada, 
na tradição e na História? É Osório, é Marques de Sousa, são os Andrade Neves, 
são os Mena Barreto, são todos aqueles nomes de que o Brasil não esquece e que 
são a razão do seu melhor orgulho. 

Sr. Presidente, repito a expressão no sentido pejorativo! A gauchada é 
aquela gente que, em todos os momentos da nossa História, esteve pelo Brasil, 
morre pelo Brasil e que o destino desta pátria há de verificar que com ela 
contará em qualquer conjuntura. 

Amo a gauchada, porque dela provenho, e, também, porque ela 
sempre foi, como lídima expressão de brasilidade, a primeira na guerra para ser 
a última depois, na imagem feliz do poeta platense. (Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é vivamente cumprimentado.) 
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DEPOIMENTOS SOBRE A SUA QUEDA DO GOVERNO EM 37 

Sessão de 16-11-1950 

O SR. FLORES DA CUNHA- (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, 
no discurso que acaba de pronunciar o brilhante Deputado baiano, Sr. Aliomar 
Baleeiro, há uma referência direta, pessoal, a mim, relativa à atitude assumida 
pelo saudoso General João Gomes, então Ministro da Guerra do Sr. Getúlio 
Vargas, ocasião em que se promoveram os preparativos para a minha derribada 
no Rio Grande do Sul, legitimamente eleito, quando eu exercia o governo 
daquele glorioso e amado Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª me permite um aparte? 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não quis referir-me ao fato, porque estava longo 
o meu discurso e não desejava mesmo fazê-lo. Mas a pequenez e mesquinharia 
do ditador, com relação ao General João Gomes, foram de tal ordem, que, de
pois de haver deixado o cargo de Ministro da Guerra com a reputação ilibada, a 
imprensa, que vivia jugulada pela censura, publicou notas a respeito de compra 
de material de artilharia, para fazer supor que a reputação daquele General 
havia sido conspurcada no exerácio do cargo. Os que deprimem o Exército não 
somos nós, mas os que procuram até atirar lama à memória de um General, 
dando-o como vendido à nação estrangeira para realização do 21 de outubro. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Mas eu preciso esclarecer a referência a 
mim feita, e só por isso é que aqui estou. 

Não desejava e não desejo, por agora, tomar parte nesse debate 
doutrinário sobre as teses levantadas da maioria absoluta e da maioria relativa, 
ainda quando um nobre deputado por São Paulo tantas e tão reiteradas 
provocações nos tenha feito, ao meu partido e, possiyelmente, a mim. 

Quero dizer que o Sr. General João Gomes abandonou a pasta da 
Guerra, porque se negou a concorrer para que se armasse aquela cortina de aço 
e de baionetas que, de Santa Catarina, meu vizinho e querido Estado ... 

O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª se referiu a um deputado paulista- e acabo 
de sair da tribuna - que teria feito provocações. Creia V. Ex.ª que nas 
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minhas palavras não tive qualquer segunda intenção, pois admiro profunda
mente V. Ex.ª, de quem, não obstante, divirjo politicamente. 

O SR. FLORES DA CUNHA - O deputado a que me refiro não é V. 
Ex.ª 

O Sr. Euzébio Rocha - Agradeço a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... mas ao Sr. Deputado César Costa. 
Comigo não há subentendidos e segundas intenções, porque sigo 

aquela norma do personagem dos N iebelungen - Parsifal -, que a alguém que 
quisesse dizer mal dele declarava: "diga Parsifal e arranque da espada". 

O Sr. General João Gomes, com quemmuito poucas relações tive, não 
quis concorrer para que a Nação fizesse grandes dispêndios, a fim da mobilizar 
aquelas forças que em Santa Catarina se alinharam para o cerco de ferro ao Rio 
Grande do Sul e ao meu Governo. 

Sei bem como tudo isto se operou, e não é agora que eu deva referir, 
quando ele já desapareceu dentre os vivos, e a história é do passado. O que, 
porém, preciso dizer é que a carta que o nobre Deputado Ruy Almeida acabou 
de ler, cuja assinatura guardou em reserva, não pode atingir ao ilustre Deputado 
Aliomar Baleeiro, nem à Câmara, porque aqui há o livre debate, aqui não há 
opressão de qualquer natureza, e nós nos podemos expandir como bem 
entendemos, de acordo com o interesse público e com a nossa consciência. Não 
serão cartas como essa, de autores anônimos ou desconhecidos, ou não 
declarados, que hão de diminuir o nosso ardor patriótico e a defesa do bem 
coletivo. 

Senhores, nessa questão política, transcendente, complexa, complica
díssima, quem andou certo, quem falou claro, quem andou direito, foi o sr. 
General Eurico Dutra, Presidente da República, quando, no memorável e 
sereno discurso pronunciado depois das manobras de grande1envergadura que 
a 1.ª Região Militar realizou, despedindo-se de sua classe e tocando de leve 
nesse assunto político, afirmou que, como durante todo o seu Governo, ain
da nesse passo grave, acataria, como sempre, as decisões do Judiciário. 

Não venho fazer recriminações, nem tenho mais por que manifestar 
acrimônia contra a personalidade do Sr. Getúlio Vargas, cujos danos a mim 
causados eu já perdoei, pois, para mim, S. Ex.ª é política e pessoalmente um 
anistiado. Parece-me, no entanto, que existe grande conturbação no espírito dos 
políticos. Não tenho dúvida em afirmar que não há segunda opinião entre todos 
nós, isto é, se o Poder encarregado de decidir, afinal, concluir que S. Exa. foi 
legitimamente eleito, não haverá uma voz divergente, e S. Ex. a será empossado. 
(Palmas.) Até lá, entretanto, ouçamos a voz do bom senso, da razão, do direito, 
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para vei;ificar se S. Ex.ª foi de fato legitimamente eleito; até lá, que tenham 
calma e paciência os que nos chamam, a nós outros, udenistas, de corifeus da 
inquietação e da agitação política que anda vivendo o País. 

Não somos os propagadores da agitação nem a alimentamos. 
Ninguém ama a ordem mais do que eu, porque formei o meu espírito 

numa escola em que sempre se disse que o progresso só pode ser o 
desenvolvimento da ordem. 

Voltando ainda à carta lida e de assinatura não declarada, afirmo que 
não pode o subscritor dessa carta ser um legítimo representante do Exército, 
que não guarda na sua sensibilidade melindres dessa natureza. Eu mesmo que, 
outro dia, compareci às manobras e disse lá algumas palavras, preciso reafirmar 
que sou um civilista de medula, em doutrina, até antimilitarista, porque acho 
que o ideal humano é um ideal de construção, de aperfeiçoamento, mas, 
desgraçadamente para o mundo inteiro, os militares se armam, se educam e se 
aperfeiçoam para matar e destruir. 

Não quero, sendo antimilitarista, o meu país desarmado e desaperce
bido, enquanto as outras nações se armam até os dentes, porque desejo 
preservada a nossa soberania e a integridade moral e territorial do meu país. 
(Apoiados.) 

Por isso, há necessidade de manter o Exército firme, coeso, preparado 
para o que der e vier. Tenho autoridade para falar assim, porque recebi as 
honras de General. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª ganhou essas honras de General 
por serviços prestados à Nação e pela sua bravura. O ditador, esse homem 
conciliante, generoso, incapaz de violências e mesquinharias, teve a fraqueza de 
fazer com V. Ex.ª o que aconteceu com Rui - cassar as honras militares que 
foram, mais tarde, restituídas, com toda a justiça, a V. Ex.ª, quando se restaurou 
a democracia no País. 

O SR. FLORES DA CUNHA-Tenho comigo as honras de General e 
devo declarar que, civilista que sou à outrance, essas honras, bem ou mal 
conquistadas, constituem o maior galardão da minha vida, porque foram 
concedidas na linha de fogo, pagando o meu próprio corpo. 

Amo o Exército do Brasil, porque ele nunca foi estranho aos grandes 
acontecimentos deste país, desde os começos da nacionalidade até hoje. Assim 
agiu ele na Independência, na saída de Pedro 1, na libertação do escravo 
desgraçado e nosso irmão, na implantação da República e, ultimamente, no 29 
de outubro, quando, agindo com sobranceria, pôde auspiciar esta reunião, quer 
dizer, a representação da soberania nacional. 

E, como amo o Exército, não quero fazer recriminações ao modo por 
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que se agiu comigo em 193 7, cercando meu Estado e concorrendo para me 
apear do Governo. 

Não reagi, naquele instante, podendo fazê-lo. Tinha quase 20 milhões 
de tiros para queimar em defesa da soberania do meu Estado e contava com 
homens que, até hoje, dão a vida pelo Rio Grande e alguns por mim! Não o fiz, 
por amor à minha gente, por amor ao meu Estado, pelo amor que voto à ordem 
e a este infeliz Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente 
cumprimentado.) 
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CONFISSÃO DE POSIÇÃO POLÍTICA 

Sessão de 19-12-1950 

Srs. Representantes, parece-me que, pela primeira vez, ocupo a tribuna 
da direita, pois, em geral, freqüento a da esquerda. Se não sou extremista em 
ideologia, sou, politicamente, homem mais do centro para a esquerda, do que 
do centro para a direita. (Muito bem.) 
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SOBRE A MORTE DE ANDRADE NEVES E SUA PARTICIPAÇÃO 
NAS REVOLUÇÕES DE 30 E 32 

Sessão de 16-1-1951 

O SR. FLORES DA CUNHA- (Para uma comunicação) - Sr. Presidente, 
só hoje ao meio-dia, fui conhecedor da dolorosa noticia de ter falecido, nesta 
Capital, o meu querido amigo de mocidade, General Francisco Ramos de 
Andrade Neves, que tanto enalteceu as glórias das armas brasileiras. 

O ilustre soldado desaparece, quase octogenário, depois de ter 
prestado os maiores serviços ao Brasil. Conheci-o, quando ainda estudante de 
engenharia, em Porto Alegre, lá pelo ano de 1897, como primeiro-tenente de 
artilharia. Fizemos, depois disso, amizade sincera, que permaneceu integra 
durante toda a nossa vida. Era ele homem de caráter austero e, ao mesmo 
tempo, soldado de conduta impecável. Foi adido militar do Brasil em Paris 
durante a gestão memorável do Ministro civil que teve a pasta da Guerra, Sr. 
Pandiá Calógeras. Depois, promovido a general de brigada, veio servir ao 
Brasil, ao Exército, à classe a que sempre se dedicara. 

Quando do movimento de 3 de outubro de 1930, na véspera de ser 
derribado o honrado e grande Sr. Washington Luís, quer dizer, a 13 de 
outubro, fora o General Andrade Neves advertir ao Ministro da Guerra. já em 
pleno surto nacional de rebeldia, que era preciso estancar o sangue dos nossos 
patricios e restabelecer a concórdia. Diante da advertência que fizera ao General 
Nestor Sezefredo dos Passos, Ministro da Guerra do Sr. Washington Luís, foi, 
naquele mesmo instante, preso pelo referido titular e recolhido ao Comando da 
l.ª Região Militar. 

Quando a 24 era o Sr. Washington Luís forçado a deixar o Governo os 
primeiros revolucionários -que penetraram no Rio de Janeiro trataram de 
libertar o General Andrade Neves de sua prisão. Foi, depois, nomeado Chefe da 
Casa Militar do Sr. Getúlio Vargas, o qual, seguramente devido à resistência 
moral e à rigidez de caráter de Andrade Neves, procurou dele se descartar, 
mandando-o comandar a 3.ª Região no Rio Grande do Sul, onde era eu, por 
esse tempo, Interventor Federal. Lá, o grande soldado, irmanado comigo, 
pessoal e funcionalmente, prestou ao Brasil relevantes serviços, quando dà 
gloriosa campanha constitucionalista de São Paulo. Em seguida, ainda não 
terminado o movimento sedicioso da terra bandeirante, veio chefiar o Estado
Maior do Exército, tendo sido, sob sua direta fiscalização, que se fez a paz e a 
desmobilização das forças rebeldes e até das forças governistas. Posteriormente 
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nomeado Ministro do Supremo Tribunal Militar, hoje Superior Tribunal 
Militar, chegou até à sua presidência. Já retirado do serviço ativo, o General 
Andrade Neves foi acometido de terrível moléstia que, durante muitos anos, o 
reteve em seu domicílio, ameaçado de extinção a cada instante. 

O General Francisco Ramos de Andrade Neves, descendente de nobre 
e alta estirpe de bravos rio-grandenses, era sobrinho-neto do Barão do Triunfo, 
aquele soldado que, no meu Estado e, depois, no Paraguai, tanta glória 
conquistou para a sua Pátria, tendo ido morrer no país vizinho, em Assunção, já 
ao finalizar a guerra, de um tiro recebido, em combate, cuja bala os médicos 
não puderam localizar; e só anos depois de reduzidos seus restos sagrados a 
cinzas verificou-se estar no calcanhar, pois então apareceu junto aos seus 
despojos, naquela posição. 

Esse homem ontem desaparecido e a cujo sepultamento não pude 
comparecer, uma vez que somente hoje, após o meio-dia, tive conhecimento do 
infausto acontecimento, foi um cidadão útil ao seu país e, sobretudo, uma alta 
dignidade pessoal, moral, cívica e militar. (Muito bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado.) 
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FLORES FAZ UM APELO EM PROL DO SANEAMENTO DAS FINANÇAS, 
DO AUMENTO DA PRODUÇÃO, DA REFORMA BANCÁRIA 

E DA LUTA CONTRA A INFLAÇÃO 

Sessão de 26-1-1951 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, não é pelo desejo de 
puxar a fieira nesse debate ou nesse cancan (risos) que pedi a palavra. 

Se vou falar em primeiro lugar é porque não há oradores inscritos para 
debater a matéria. 

Entretanto, Sr. Presidente, não me vou deter no exame propriamente 
constitucional do assunto que tem sido objeto de imensa controvérsia, hájá 
para lá de dois meses. Meu propósito, ainda quando a Câmara se encontra 
quase vazia, é dizer aos meus colegas que subscreveram o requerimento da 
convocação que o amigo certo está com eles na hora incerta. 

Não compreendo as razões alegadas para se voltar atrás daquilo que 
constitui já um ato acabado e perfeito. 

Amanhã, ou depois, neste ou nos futuros Congressos, quando um 
terço da Câmara quiser convocar o Poder Legislativo para uma sessão 
extraordinária, estaremos todos a pique de ver se repetir o caso de não se levar 
em consideração o respectivo ato, automaticamente terminado. 

Não tenho parti pris nem qualquer interesse personalíssimo no assunto. 
Fui reeleito - disse-o já desta tribuna-, não sei se para\felicidade ou imensa 
infelicidade minha. Estou portanto, à vontade para manter-me fiel à minha 
assinatura dada ao requerimento de convocação. Motivos políticos é bem 
possível que tivesse havido antes dela. Já agora, esse mar imenso, esse 
mare magnum de adesões ao sol que nasce, só poderia merecer minha censura, 
minha crítica, se eu não conhecesse de longo tempo, porque longos anos trago 
sobre mim os seus efeitos, o caráter deliqüescente da política brasileira. 

Não é por motivos políticos. 
Não pretendo esboçar, desde já, uma oposição ao futuro Governo da 

República. Posso fazer aqui um parêntese. Ouço falar - e leio nas críticas dos 
jornais - em apoio governamental, em oposição construtiva. A expressão 
construtiva, para mim, é um tanto ou quanto pedantesca, e de sentido quase 
vazio. 

O Sr. Ataliba Nogueira - É a adoção sem a coragem da adesão. 
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O SR. FLORES DA CUNHA- Oposição é fiscalização, é vigilância, é 
critica, é debate, o que quer dizer, em síntese, democracia, porque democracia 
é controvérsia. 

Não me preparava - porque nunca me preparo para pronunciar 
discursos e já estou muito velho (não-apoiados) para deter-me em alinhavar 
periodos, conceitos, argumentos, para enquadrá-los numa oração perante o 
Parlamento-, mas pretendia, lá para meados de março, ou, se prevalecer nosso 
ponto de vista, ainda em fevereiro, vir à tribuna para dizer como agirei na 
Câmara neste resto de vida que Deus me concede e então esboçar meu sincero 
pensamento do que será a minha atitude em oposição ao futuro Governo da 
República. 

Não estou agindo, neste caso, nem politicamente, nem passional
mente, porque sou homem sem paixão, sobretudo paixão política ou de 
estômago. Há uma paixão que ainda não me abandonou, e esta é a do bem 
público, e também a do amor aos meus semelhantes. 

Se não tiver energia e vigor físico e moral para enfrentar os dias do 
futuro Governo, espero que me sobrará.boa vontade, desejo sincero e profundo 
de fazer oposição patriótica. O que tenho como oposição patriótica é mais ou 
menos isto. 

A tudo quanto o Governo propuser à Câmara a que pertenço no 
sentido de fomentar a produção nacional, desenvolvendo e desdobrando-lhe as 
fontes de riqueza inestancável que por fortuna o País possui, estarei firme no 
apoio a isso. No que diz respeito ao saneamento das finanças do País, também 
estarei pronto para coibir o aumento astronômico da circulação dos nossos 
bilhetes inconversfveis. Desejo - e muitas vezes o manifestarei-, desejo ver o 
mais cedo possível aprovada pelo Parlamento a reforma bancária, porque, 
enquanto isso não acontecer, grande perigo pairará sobre esses bancos 
nacionais que fervilharam durante a ditadura, que nasceram como cogumelos, 
e se verá que esses estabelecimentos de crédito - onde foram recolhidos 
dinheiros públicos e dinheiros dos nossos compatricios, quer dizer depósitos popu
lares ou depósitos comerciais - estarão sob a ameaça de, da noite para o dia, serem 
atacados por uma corrida e em condições de não poderem solver e atender aos 
seus compromissos. Ora, afirma-se que a reforma bancária será feita apenas 
arrancando-se das salas onde se reúnem os atuais diretores da Superintendência 
da Moeda e do Crédito esse nome, e colocando-se ali ''.Banco Central". Ainda 
que assim seja, é preciso fazer borrar, apagar esse nome, que é meramente 
burocrático, e dar organização ao Banco Central, o banco dos bancos, para 
resolver o problema bancário no Brasil, saneando, de modo direto e drástico, se 
preciso, aqueles estabelecimentos de crédito comercial que não tiverem 
capacidade para viver, para subsistir e, ao mesmo tempo, dando garantias de 
que os outros estabelecimentos de contabilidade honorável possam, num caso 
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grave, recorrer ao Banco Central e ali encontrar a salvação para os seus 
negócios, para a sua estabilidade. 

Darei, e não sei se terei de arrostar com as resistências ao ex-ditador e 
atual Presidente proclamado da República, darei todo o meu apoio à campanha 
emancipadora do trigo, que se mostra já tão auspiciosa, tendo dobrado a 
produção da safra passada em relação à que está sendo colhida e de que grande 
parte já está sendo entregue aos moageiros. 

Darei o meu apoio patriótico, independentemente dos meus compro
missos partidários, à organização da marinha mercante brasileira, para ver se 
no Rio Grande do Sul, em §anta Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Brasil 
Central, não falte sal para salgar a carne do boi, a carne da ovelha, a carne das 
aves, e, ao mesmo tempo, concorrer para a alimentação humana, porque o 
nobre representante de Goiás e que acaba de ser eleito Senador por aquela 
jovem terra, o Sr. Domingos Velasco, disse que no seu Estado as populações 
carentes desse alimento recorrem a substâncias quase selvagens que dificil
mente são ingeridas pela espécie humana. 

Outro dia, em aparte, tive ocasião de declarar que a grande maioria das 
terras brasileiras, como afirmou na Vida dos Campos o saudoso Sr. Assis 
Brasil, são terras devonianas; paupérrimas de cálcio, ainda quando de 
pastagens abundantíssimas, como o são em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, 
Paraná, no Norte, e no Oeste do Rio Grande do Sul. Ora, essas terras pobres de 
cálcio necessitam de auxílio do sal para a criação e a engorda dos gados. 

Há criadores na região serrana do Rio Grande do Sul - e na minha 
mocidade ouvi da boca de Pinheiro Machado, que, depois de meu pai, foi o 
maior amigo de minha vida - que dizem: nós, na fronteira, dispomos de 
campos, de terras fortes, com bastante cálcio, de gramíneas excepcionais e, 
sobretudo, de imensa riqueza em leguminosas, muitas das quais, até hoje, os 
botânicos não classificaram. Nesses campos, a engorda no verão está asse
gurada, independentemente da dosagem de sal. Posso narrar esses fatos, 
porque nasci e me criei, de pé no chão, na estância de meus maiores, e vi ali, 
muitas vezes, nos arroios lajeados, como chamam no Paraná e em Santa 
Catarina, isto é, nos pequenos cursos de água com o fundo de lajes, quando 
chega a seca, que, lá na fronteira, é periódica, os leitos desses arroios terem o 
curso de água cortado; sobre a laje, ou pedras do fundo, se acumula grande 
quantidade de sal e de saleiros, para onde correm os animais, vacuns e 
cavalares, a fim de se alimentarem daquele sal nativo. 

Mas isso, que ocorre em minha região, não se dá na região serrana e na 
missioneira do Rio Grande do Sul, onde existem pastagens abundantes, mas 
grosseiras. Disse-me, mais, Pinheiro Machado: os campos de vocês, na 
fronteira, são magníficos; os nossos, ainda que inferiores, com o sal dado, duas 
vezes por mês, produzem quase que a mesma engorda. 
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Assim acontece porque é indispensável dar sal ao gado, não só para 
purgá-lo das pastagens grosseiras, como também para tonificá-lo e enriquecer
lhe o sangue. 

Pois bem. Se não se criar, urgente e imperiosamente, uma frota de 
cabotagem para percorrer toda a nossa costa, levando de Sul a Norte os 
produtos da região meridional, e de Norte a Sul aqueles que possam ser 
trocados -, veremos que o Rio Grande do Sul terá paralisada a indústria da 
carne seca, que chamamos de charque, terá prejudicada a engorda do gado, e a 
própria alimentação humana também sofrerá. Não os podemos comparar aos 
xavantes e a outras tribos do hinterland brasileiro, que não precisam do sal. 

Se o futuro Governo voltar suas vistas para a solução desse problema a 
fim de que seja organizado metodicamente o transporte, para o Rio Grande do 
Sul, do grande produto - o sal - de Mossoró, Macau e Areia Branca para Santos, 
Florianópolis, Paranaguá e porto do Rio Grande, contará com o meu apoio, 
independentemente de qualquer influência política. Se o futuro Governo 
procurar resolver, também, o imperioso problema da produção da borracha 
nacional, pelo qual me tenho interessado, porque será imensa vergonha para 
este país ter de importar borracha sintética, possuindo florestas onde se 
encontram árvores da borracha, nativas umas, outras plantadas ou cultivadas, 
sendo que o próprio Estado de Mato Grosso, ao norte de Cuiabá, tem florestas 
dahevea brasiliensis, se o Governo futuro resolver esse problema. também não lhe 
negarei a respeito os meus aplausos, pois temos mercado extraordinário na 
República Argentina, onde se fabricam pneumáticos e uma quantidade de 
objetos de uso doméstico. Haveria facilidade de fazer descer pelo rio Paraguai a 
produção daquela região de Mato Grosso, enriquecendo a terra e o braço 
trabalhador do mato-grossense e drenando riquezas para o Brasil. 

O Sr. Hugo Carneiro -Teremos de importar borracha, se o Governo não 
cuidar do assunto. Os nossos seringais estão na maior parte desaparecendo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Como disse de começo, não alinhavei 
este discurso desataviado, que é um grito da consciência revoltada pelo estado 
em que jaz a produção brasileira e não um propósito subalterno de baixa 
politicagem. 

Se o futuro Presidente da República sanear a moeda, aumentar a 
produção, fizer a reforma bancária, contiver a inflação ·e, portanto, diminuir o 
custo da vida. terá o meu apoio, uma oposição patriótica. sem paixões, sem 
ódios e, ao mesmo tempo, com o propósito alevantado de, na última velhice, 
fazer alguma coisa pelo meu amado país. 

Sr. Presidente, detenho-me para que não vá muito longe esta digressão. 
A convocação do Congresso para funcionar até 9 de março foi uma 
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idéia do Diretório de meu Partido. Depois de ter sido redigido o requerimento 
de convocação, pelos meus ilustres companheiros, Srs. Soares Filho e Afonso 
Arinos, recebi de suas mãos honradas o instrumento da convocação, percor
rendo, então, as bancadas, de Norte a Sul, com o objetivo de recolher 
assinaturas. Obtive-as quase espontaneamente, pois não conseguimos apenas o 
terço necessário e constitucional, mas. a maioria absoluta. No caso, é de referir a 
maioria absoluta para o requerimento. Não se tratava de um terço. Subscreve
ram-no cento e cinqüenta e sete Srs. Deputados, sem restrições; além desse 
número, dezenove o assinaram com restrições. 

Ora, uma, duas - não me lembro bem quantas vezes - se convocoUco 
Congresso. 

O Sr. Lino Machado - Três vezes. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... três vezes, por iniciativa apenas de um 
terço. A convocação foi respeitada e automaticamente feita. Nem sequer se 
tornou necessário mandar o requerimento, que tinha as formalidades extrín
secas em plena ordem, à Comissão de Constituição e Justiça, como ocorreu, 
agora para requerimento de convocação, com assinatura de maioria absoluta 
dos Srs. Deputados. 
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A MORTE DE CARLOS BARBOSA GONÇALVES 
E ALGUNS DEPOIMENTOS HISTÓRICOS 

Sessão de 9-4-19 51 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, não se tendo realizado 
sessões da Câmara nos dias de sábado e domingo, estive impossibilitado de 
promover homenagem mais do que merecida à memória de um grande 
brasileiro e, sobretudo, de um meu preclaro patrício, o ilustre Dr. Carlos 
Barbosa Gonçalves, que presidiu a primeira Constituinte do Rio Grande do Sul 
e que também, depois, foi presidente do meu Estado. 

Ontem cumpriu-se o primeiro centenário de seu nascimento. Foi o Dr. 
Carlos Barbosa Gonçalves um dos mais ilustres propagandistas da República. 
Médico conspícuo, descendia ele, por consagüinidade, do grande pró-homem 
da Revolução Farroupilha, que foi Bento Gonçalves da Silva. 

A sua passagem pelo Governo do Rio Grande do Sul foi reafirmação de 
qualidades excepcionais, de caráter e de homem público. Era forjado no aço 
puro das consciências que, fazendo a propaganda da República, depois vieram 
dar de si toda a extensão do mérito que possuíam. 

O Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, Sr. Presidente, ainda em vida, achou 
de renunciar à sua cadeira de Senador Federal, pelo Rio Grande do Sul para 
que, desse modo, o seu humilde compatrício, que sou eu, pudesse ser eleito Se
nador da República pelo meu glorioso Estado. 

Fui, portanto, seu substituto naquela Casa do Congresso, ainda em sua 
vida. 

Estava eu mourejando lá pelas fronteiras ocidentais do Rio Grande do 
Sul, em minha querida Uruguaiana, quando recebi dele a comunicação de ter 
renunciado ao seu mandato para que eu pudesse ser seu substituto. 

Tive uma grande, uma das maiores emoções da minha vida, ao receber 
aquela notícia. 

Entretanto, Sr. Presidente, V. Ex.ª sabe melhor do que ninguém que, 
tendo sido o último senador eleito, no ano de 1929, para o Senado, com V. Ex.ª 
fizemos uma revolução que me tirou esses nove anos de senatória. 

O Sr. Osvaldo Orico - Em compensação, V. Ex.ª teve, depois, a 
presidência do Rio Grande do Sul, onde prestou grandes serviços ao Estado e à 
Nação. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Foi, sem dúvida, uma grande honra, 
se não uma glória para mim, governar o meu Estado, o que nunca constituíra 
aspiração de minha mocidade, pois sou homem do campo, homem que, se teve 
panache na mocidade ... 

O Sr. Osvaldo Orico - Continua a ter, não digo na velhice, mas na 
maturidade. 

O SR. FLORES DA CUNHA- ... hoje, na velhice, é homem que, cada 
dia que passa, se torna mais humilde. Sem ambição, sem aspirar a mais nada, 
tão humilde como o pó das estradas, tão humilde como as cinzas das 
queimadas. 

O Sr. Osvaldo Orico - V. Ex.ª é o novo Cincinato. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... o que desejo, Sr. Presidente, 
rememorando esses fatos, é dizer que a homenagem que meia centena de 
deputados requer seja prestada à memória de Carlos Barbosa Gonçalves, tem o 
apoio, o assentimento da Câmara. 

Era o Dr. Carlos Barbosa Gonçalves caráter de exceção. Tive oportuni
dade de conhecer inúmeros episódios de sua vida em que isso mesmo demons
trou. 

Certa vez - era eu deputado - estava com outros colegas na Avenida, 
esquina onde fica hoje a Casa Carvalho, quando se aproximou de nós o 
Ministro Luiz Guimarães, ilustre membro da Academia de Letras. Quando Mi
nistro do Brasil em Montevidéu tivera ele grave incidente pessoal com o Dr. 
Fernando Palmeiro, genro do Dr. Carlos Barbosa Conçalves. Pretendeu o 
Ministro intervir na nossa palestra. Carlos Barbosa Gonçalves, homem de 
têmpera rija, não o desfeiteou, mas retirou-se. 

Deputado - quando no Moroe se reuniu a bancada do Partido 
Republicano do Rio Grande do Sul e, por iniciativa de meu queridíssimo e 
saudoso amigo Lindolfo Collor, foi proposto que a bancada se fizesse 
representar no sepultamento de João Lage -, a bancada quase unanimemente 
aceitou a iniciativa. No entanto, Carlos Barbosa Gonçalves, quase surdo, na 
velhice, perguntou a Lindolfo Collor: "Já mandou a coroa da bancada?" 
Lindolfo Collor respondeu que sim e que, portanto, todos os representantes 
rio-grandenses se deviam cotizar para pagar a despesa. Carlos Barbosa 
Gonçalves, entretanto, disse: "Já mandou, está bem feito. Mas, se eu tivesse sido 
consultado antes, não concorreria para isto, porque - disse - ele era um 
estrangeiro de grande talento, mas perturbou, por muitas vezes, a política 
brasileira". 
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Sr. Presidente, aqui fica minha homenagem. 
Eu desejava aproveitar alguns minutos da hora que me concedeu o 

ilustre companheiro, Sr. Dolor de Andrade, para também tecer considerações 
ligeiras e desapaixonadas ao discurso radiofônico ontem pronunciado pelo Sr. 
Presidente da República. 

Não o faço agora, porque o tempo é escasso, e, ainda, porque não devo 
misturar alhos com bugalhos, de certo modo transformando a homenagem que 
estou prestando a um dos mais ilustres rio-grandenses. 

Sr. Presidente, não sei se terei oportunidade de falar a respeito do 
discurso do Sr. Getúlio Vargas, pois é muito difícil, em virtude da fila que se 
organiza para as inscrições, obter uma hora no expediente. Durante a discussão 
da ordem do dia, estando V. Ex.ª na Presidência, sei também, não poderei 
desviar-me da matéria. (Riso.) 

O Sr. Osvaldo Orico- Permita-me um aparte. V. Ex.ª terá, então, de ir para 
a praça pública. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Sr. Presidente, não vai nisso qualquer 
censura ao rigor com que V. Ex.ª faz cumprir o Regimento. É de boa ética, pois 
tudo quanto se fizer neste país, pela ordem e prestígio do Congresso, estará bem 
feito. 

O discurso do Sr. Getúlio Vargas é bem dele; eu o conheço há 40 anos. É 
um discurso muito bem feito: tratou de vários assuntos com proficiência; 
entretanto, no final, fez aquilo que, em linguagem corriqueira e um pouco 
subalterna, costumamos dizer no Rio Grande do Sul: "churriou as tripas que 
eram para lingüiça!!" (Hilariedade. Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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FLORES FALA SOBRE PINHEIRO MACHADO NUM DISCURSO PLENO 
DE DEPOIMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DA 

REPÚBLICA VELHA NO BRASIL 

Sessão de 8-5-1951 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, que o meu primeiro 
dever seja o de dar graças a Deus por me permitir, ainda física e mentalmente 
válido, vir até aqui para, com unção e saudade, inclinar-me sobre o passado do 
homem que, depois de meu pai, foi o meu maior amigo. 

Por certo, no tropel da vida acelerada, vertiginosa, que levo, não tive 
lazeres nem serenidade para escrever o discurso que, hoje, aqui, deveria 
pronunciar. Entretanto, vou confiar à auto-sugestão pelo assunto e ao momen
to, para narrar alguns espisódios da vida do grande cidadão que foi Pinheiro 
Machado. 

A crônica parlamentar e os repositórios do Congresso da velha 
República trazem, na íntegra, o incidente ocorrido entre Pinheiro Machado e 
Ruy Barbosa, quando Pinheiro, na tribuna, cometeu uma cincada gramatical, 
empregando erradamente um verbo. Ruy levantou-se, e, incontinenti, corrigiu-o. 
Pinheiro, verificando o erro de empregar o verbo no outro modo, admitiu a 
corrigenda, mas fez com que Ruy Barbosa, diante de sua resposta, caísse 
sobre a cadeira, porque, reconhecendo o erro, disse: "Não é de estranhar que 
eu cometa uma cincada gramatical, porque, enquanto, aos 15 anos, desertava o 
lar paterno para ir defender a pátria nos esteros do Paraguai, V. Ex.ª perlustrava 
os bancos acadêmicos e acumulava a alta cultura de que dispõe." 

Ruy caiu sobre a cadeira. É que Pinheiro ainda não tinha 15 anos 
completos, quando, fugido da casa, foi apresentar-se às forças brasileiras que 
combatiam no Paraguai. O pai, Dr. Antônio Pinheiro Machado, teve de fazer 
grandes esforços para ir buscá-lo e só a muito custo o conseguiu, pela 
intervenção dos amigos que comandavam as forças brasileiras naqueles esteros 
inóspitos. 

Voltando ao Brasil, matriculou-se Pinheiro Machado na Faculdade de 
Direito de São Paulo, onde se formou, tendo até defendido tese e sido laureado 
doutor em borla e capelo. Foi ali, com as idéias trazidas do Exército do Paraguai 
e com a sua vocação republicana, que ele, depois de formado e já casado, 
transportando-se para o seu berço natal, resolveu fundar clubes republicanos 
por todos os recantos da região Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, 
fazendo a propaganda dos princípios, então, em voga. 
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Pinheiro Machado, proclamado o novo regime, teve oportunidade de 
agremiar com Júlio de Castilhos, Hamiro Barcelos, Alcides de Mendonça Lima, 
Ernesto Alves, Álvaro Chaves, Borges de Medeiros, tantos outros republicanos 
da primeira hora, o Partido Republicano Rio-grandense, que os havia de 
mandar à Constituinte em 1891. 

Senador da República, não era ele conhecido nesta Capital, nem ainda 
sobressaíra, porque quase que vivera durante os últimos anos da Monarquia na 
terra natal, fazendo a demolição do regime monárquico. Compareceu, entre
tanto, à Constituinte, onde brilhou o espírito vigoroso de Júlio de Castilhos, 
defendendo as teses rio-grandenses. 

Pinheiro Machado, contudo, que se casara em São Paulo, e com mulher 
paulista, estava em vilegiatura no Estado natal de sua esposa, quando o velho e 
glorioso Marechal Deodoro da Fonseca deu o golpe de Estado, dissolvendo o 
Congresso. Imediatamente, transportou-se para esta Capital e foi enfrentar, 
pessoalmente, o glorioso soldado da proclamação, a quem exprobou, com 
coragem e veemência, o golpe infeliz. Pouco depois, era derribado do 
Governo do Rio Grande do Sul Júlio de Castilhos, o primeiro organizador 
republicano da minha terra, que ainda governou o Rio Grande com o Marechal 
Floriano na Presidência da República, após o chamado "governicho rio
grand-ense", quando, da noite para o dia, se cambiavam os governantes, e o fez, 
então num decurso de quase dois anos. 

Os chefes republicanos entraram a conspirar para restabelecer a 
situação anterior. Na cidade fronteiriça de Monte Caseros, da Província de 
Corrientes, na República Argentina, se reuniram a Pinheiro Machado, Hipólito 
Ribeiro, Ataliba Gomes e os grandes chefes civis e militares com que contava o 
Republicanismo, e, a 17 de junho de 1892, eclodia o movimento armado que, 
vitorioso, repôs Júlio de Castilhos na presidência do Estado. Júlio de Castilhos, 
que, espontaneamente, abandonara o Governo ante a demagogia, a arruaça dos 
rebeldes, não quis ficar no Governo e passou-o ao Vice-Presidente, o depois 
Senador Vitorino Monteiro. 

Todos conhecem a grande celeuma levantada por motivo de não ter 
querido o Marechal Floriano Peixoto realizar eleições, diante da renúncia de 
Deodoro, e ter levado o quatriênio até o fim, contrariando a opinião de muitos 
que entendiam que, tendo-se dado a vacância ainda antes dos dois anos de que 
falava a Constituição de 91, não devia ele se conservar no Governo e sim mandar 
realizar novo pleito. Assim não entendeu o velho Marechal de Ferro, e contra o 
novo Governo da minha terra se conjuraram os opositores de todo o País, 
fazendo explodir, no Rio de Janeiro, a Revolta da Armada e, no Rio Grande do 
Sul, o levante de J oca Tavares e de Gumercindo Saraiva. Para debelar este 
movimento armado, naquelas plagas, Pinheiro Machado organizou, não sob 
seu comando direto, mas sob o de um herói do Paraguai, o General Rodrigues 

345 



Lima, a famosa Divisão do Norte, que travou primeiramente a Batalha do 
Inhandui, contra as forças do Coronel, desertor do Exército, Salgado, e as de 
Gumercindo Saraiva, derrotando-as às margens do Arroio Inhandui, Munid
pio de Alegrete, perseguindo-as pelo Cavetá adentro, para combatê-las de novo, 
no Passo de Upaurosote, segundo Distrito de Santana do Livramento, onde 
fui batizado, derrotando-as pela segunda vez. Feita a junção obrigatória de 
Gumercindo com Tavares, estes procuraram afastar-se da região fronteiriça, 
atravessando o rio Ibicuí, que separa, em duas regiões bem distintas, o Estado 
do Rio Grande, e vieram pelas Missões acima, ocupando Itaqui e outras cidades 
limítrofes com a Argentina para, depois, atravessar toda a zona florestal do Rio 
Grande do Sul, embrenhar-se em Santa Catarina, Paraná, tendo Gumercindo 
chegado até às portas de Itararé, onde, em 30, pude, ainda, verificar, in loco, as 
trincheiras levantadas para combatê-lo. A chamada Divisão do Norte foi-se 
mantendo à retaguarda de Gumercindo, pelo sertão adentro, e quando 
Gumercindo se convenceu de que não poderia tomar, ou ocupar, São Paulo, 
retrocedeu, e ainda teve nas suas pegadas a mesma Divisão do Norte, que voltou 
de Santa Catarina e regressou ao Rio Grande, para o entrevem formidável de 
Passo Fundo, com que as forças revolucionárias acrescidas julgaram oportuno 
enfrentar as forças republicanas que, quase a pé, voltaram de Santa Catarina. 
Foi batalha de grandes proporções a de Passo Fundo, porque Gumercindo 
tivera ali a incorporação de Prestes Guimarães e com as forças maragatas de um 
tio do atual Presidente da República, Coronel Linarte Dornelles, enfrentou de 
novo a Divisão do Norte, sob o comando de Rodrigues Lima, o herói das nossas 
lutas contra o Paraguai. Pinheiro Machado, seu irmão Salvador Aires Pinheiro 
Machado, General Manuel do Nascimento Vargas e outros chefes republicanos 
se cobriram de glória, derrotando aquele poderoso exército inimigo. 

Foi depois da batalha de Passo Fundo que Gumercindo, sempre 
demandando as lindes com a Argentina e o Uruguai, sofreu o desastre de Carovi 
onde perdeu a vida por bala, talvez perdida, em entrevem de menor 
importância. Depois de morto, Gumercindo foi transportado, em carreta, até o 
cemitério de Carovi e ali inumado. Soube - e sabem todos os rio-grandenses -
que, tempos depois, lhe haviam cortado a cabeça, que levaram, num saco, a 
Júlio de Castilhos. Repeliu este o ignóbil portador do despojo, que devia ser 
sagrado, e fez retirar de sua presença quem cometera ato tão hediondo. 

Terminada a guerra fratricida, Prinheiro Machado voltou ao Senado, 
que veio a ser o cenário da sua grande atividade político-partidária. Não era 
ainda bem conhecido, mas, desde logo, se insinuou na opinião dos velhos e 
verdadeiros republicanos, porque, sem dispor de vasta cultura, era sempre do 
maior e do melhor critério. Daí sua ascendência sobre homens que lhe eram, 
culturalmente, superiores. 

Logo depois de se fazer a substituição de Prudente de Morais por 
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Campos Sales, desabrochou o prestígio de Pinheiro Machado. Campos Sales 
fora seu companheiro na propaganda republicana; conhecia-o bem e era seu 
amigo. Campos Sales, depois de eleito e de fazer viagem à Europa, procurou 
reconciliar os homens públicos do Brasil, apaziguar os espíritos para poder 
governar, porque o País estava exangue e com suas finanças em ruína. 
Conseguiu seu objetivo, em virtude dessa orientação, com a hoje tão malsinada 
chamada "política dos governadores". O maior apoio, entretanto, em que se 
amparou Campos Sales para dirigir a Nação, sanear as finanças e reerguer o 
crédito público, foi Pinheiro Machado, o homem maneiroso e ponderado que 
pôde, pouco a pouco, ir acalmando os espíritos, conciliando os ânimos 
exaltados contra a situação criada com o advento de Campos Sales à Presidência 
da República. 

Pode a chamada "política dos governadores" ser criticada, mas o fato é 
que deu, por longo período de tempo, paz e calma ao Brasil, em condições de 
poder o País constituir a sua vida e marchar, seguro e serenamente, para o 
futuro. 

Todos sabem que grandes resistências se levantaram ao Governo de 
Campos Sales e, sobretudo, à política seguida pelo seu Ministro da Fazenda, 
Joaquim Murtinho, que, com a criação do imposto de consumo, contra ele fez 
se erguessem poderosos obstáculos, que não puderam prosperar, em face da 
circunstância de Campos Sales e Pinheiro Machado lhe terem dado mão forte 
para realizar a obra iniciada. 

Depois de Campos Sales, houve discrepância, nos meios políticos, 
quanto à escolha de quem lhe devera suceder na Presidência da República. 
Desde logo, Campos Sales se inclinara para o Presidente de São Paulo, 
Conselheiro Rodrigues Alves, que os republicanos impugnavam, devido à sua 
origem política, pois que fora monárquico de linhas bem vivas. Campos Sales, 
entretanto, conseguiu fazê-lo seu sucessor, logrando conquistar, para isso, o 
apoio de Pinheiro Machado. 

Ora, façamos justiça, que já é tempo. Foi, sem dúvida, o de Rodrigues 
Alves, um grande governo da República, mas, não tivesse existido o Governo 
Campos Sales e ele não teria podido levar a efeito sua relevante obra -
transformando o Rio dejaneiro, saneando-o por intermédio de Osvaldo Cruz, 
criando fontes de riqueza, construindo estradas de ferro, abrindo portos, a 
começar pelo do Rio Grande, minha terra natal, que. desafiara, durante o 
Império, todos os estadistas para a solução de tão complicado problema, ainda 
quando Gaspar Martins -o gênio sideral da eloqüência gaúcha - houvesse 
proclamado que a barra havia de se abrir, pois a barra não tinha vontade. Só a 
República, porém, realizou esse desideratum do Rio Grande. 

Estava presente - e quero falar assim, pois não viso senão a dar um 
caráter de depoimento a este discurso - no Ministérió da Viação, por ocasião da 
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assinatura do contrato feito com a empresa que deveria abrir e construir a barra 
do Rio Grande, em obediência· ao plano delineado pelo engenheiro norte
americano Cordell. 

Nós que, no regime colonial e, posteriormente, no Império, fomos 
exportadores de trigo, com o fechamento da nossa garganta para o mar, 
tínhamos visto os veleiros, em que esse cereal era e devia ser transportado, 
bloqueados pelas areias, não lhes dando o porto saída senão em dificílimas 
condições. 

Cordell, que esboçara o plano do Porto de Vera Cruz, no Golfo do 
México, com o que adquirira experiência, teve concepção simplicíssima para a 
construção dessa barra, que produziu os melhores resultados. As areias 
movediças da costa Sul do Brasil entupiam essa garganta de acesso ao litoral 
gaúcho, única de que dispúnhamos. 

Então, Cordell ideou a construção de dois molhes que, partindo da 
terra continental, avançassem mar adentro, ora, paralelam€nte, ora de certo 
modo oblíquo, a fim de que, dando largura para entrada do Porto, as águas que 
penetram no canal e as que saem das Lagoas dos Patos e de São Gonçalo, pelo 
princípio dos vasos comunicantes, pudessem drenar as areias, dando fácil 
acesso às cidades do Rio Grande e de Pelotas. A obra foi assim realizada. 

Os molhes lá estão, atestando o que fez a República. 
Ali se despejaram milhares de toneladas de granito, trazido em 

decauville, vindas das adjacências de Pelotas, Barro Bonito, e atiradas no fundo 
do mar, até construírem os molhes que lá se edificaram. Esse trabalho 
gigantesco, feito por empresa organizada, creio que pelo engenheiro Farqhuar, 
que lá tinha, como representante, um engenheiro cubano, Dr. Labandera, 
realizou-se de maneira magnífica. À medida que os molhes iam avançando para 
o mar continuava-se a deitar granito nas suas extremidades, até atingir mil ou 
dois mil metros de prolongamento. 

Visitei essas obras, quando estavam sendo executadas. Eu era, a esse 
tempo, apenas Deputado pelo grande Ceará. A pedra trazida, em trens de 
decauville, de mais de 100 quilômetros de distância da barra, era atirada por 
vagões que caminhavam sobre trilhos à medida que os molhes iam avançando. 
Uns grandes aparelhos, chamados titãs, pegavam os vagões e despejavam a 
pedra nas extremidades. Havia outro processo, o das chamadas chatas bascule, 
cujo fundo se abria para despejar a pedra. Foi desse modo que se realizou a 
grande obra ideada pelo engenheiro Cordell. Assim, fizemos nossa tra
queotomia, abrindo a garganta, que não nos deixava respirar e prosperar 
económicamente. 

Sr. Presidente, nos dias em que se assinou, no Ministério da Viação, esse 
contrato - era eu muito jovem, mas estava presente - presidido o ato pelo 
grande catarinense Lauro Müller, Pinheiro Machado, coração sempre aberto a 

348 



tudo quanto era sentimento generoso, terminada a assinatura do contrato, 
convidou ao Conselheiro Francisco Antunes Maciel e ao grande tribuno Pedro 
Gonçalves Moacir, então Deputados pelo Rio Grande, para que fossem almoçar 
em sua casa em comemoração a esse grande ato, que deveria conciliar e 
harmonizar os rio-grandenses. Deploravelmente, o grande gesto não foi 
correspondido, esses meus velhos amigos, já desaparecidos, ali não compare
ceram. Refiro-me ao fato apenas para depor sobre o assunto. 

Sr. Presidente, eu não desejaria, porém, nem será próprio, neste 
momento, fazer a biografia de Pinheiro Machado, porque isso deverá constituir 
labor dos doutos e daqueles que puderem compulsar o vasto documentário 
deixado pelo grande homem e que, segundo tenho conhecimento, está, uma 
parte, aqui, no Río de Janeiro, em mãos do seu antigo secretário - Oliveira 
Machado - e outra parte com seu cunhado Alfredo Pirmo da Silva, em São 
Paulo. Quero, apenas, em traços rápidos e espontâneos, dizer alguma coisa de 
inusitado sobre a vida do grande cidadão. 

A sua biografia há de vir, mais dia menos dia, porque, quanto mais for 
sendo conhecida a verdade, muito maior será Pinheiro Machado. 

O seu perfil todos o contemplam na Câmara, diariamente, debuxado 
pela mão firme e admirável de Visconti, e que tem parecença quase perfeita. Era 
de olhar firme, de nariz aquilino, enxuto de carnes, com vasta cabeleira e um 
bigode bem fino e bem tratado. Tinha, como me disse anteontem senhora que o 
conheceu no dia em que ele foi vitimado, perfil à semelhança dos das medalhas 
romanas. 

O seu destemor, a sua coragem cívica, tudo era empolgante na sua 
figura, fora do comum. Pinheiro Machado, até o seu fim trágico, demonstrou 
que ele só poderia ser suprimido pelas espáduas, de tocaia, à traição, porque o 
seu olhar, de frente, fulminaria qualquer agressor ou, pelo menos, dar-lhe-ia 
tempo para recorrer às armas e defender-se. 

Ele morreu retilineamente, erectamente como vivera, e eu, na acusação 
que fiz ao seu miserável vitimário, tive ocasião de demonstrar que ele morrera 
de pé, por isso que a punhalada de que foi vítima, dada de dentro para fora, nas 
costas, cortou-lhe a grande artéria, indo a ponta do punhal ferir-lhe o coração. A 
hemorragia foi fulminante, como parece que o foi a morte, segundo se verifica 
do laudo da autópsia, que nele fizeram e que compulsei. É coisa para narrar 

agora, aqui. Estive no Morro da Graça, quando o despiam e o estenderam na 
mesa para ser autopsiado. No momento em que lhe fizeram a primeira grande 
incisão, retirei-me, porque não podia assistir à mutilação do corpo de um 
homem que, hoje, depois do seu desaparecimento, tenho a coragem de dizer 
que amei. A autópsia feita em Pinheiro Machado demonstrou que ele perdera, 
na hemorragia, três litros e pouco de sangue. 

Ora, tendo a Câmara muitos médicos, podem afirmar que, uns pelos 
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outros, variando em pequena proporção, qualquer ser humano traz em 
circulação no corpo cinco litros de sangue, mais ou menos. Ele perdeu, na 
hemorragia, três litros e pouco. 

Não sei qual teria sido o derradeiro pensamento de Pinheiro Machado. 
Ia ele visitar o Sr. Rubião Júnior, candidato ao governo de São Paulo, e fora 
recebido, na porta do Hotel dos Estrangeiros, por dois Deputados: Bueno de 
Andrada e Cardoso de Almeida. Lançara um braço no ombro do primeiro e o 
outro braço no ombro do segundo. Possivelmente equivocado e injustamente, 
ele poderá ter morrido com a crença de que tenha sido apunhalado por um 
daqueles dois representantes do povo. Entretanto, conhecidas as personalidades 
dos dois parlamentares, desde logo devesse varrer essa idéia, porque Bueno de 
Andrada e Cardoso de Almeida eram duas dignidades e eram seus amigos. 

O assassino saíra de debaixo da grande escada, que avança na direção 
da enorme porta do Hotel dos Estrangeiros, e, pelas costas, de dentro para fora, 
o apunhalou, com tanta desgraça para a vitima, que, indo com as omoplatas 
alevantadas dos dois lados, o punhal penetrou como um alfinete penetraria 
num tecido qualquer, sem encontrar resistência. Se ele estivesse em posição 
normal, o punhal poderia ter encontrado a omoplata, e Pinheiro Machado seria 
ferido, mas não de maneira tão grave e definitiva. 

Pinheiro Machado, no decorrer do governo do Marechal Hermes da 
Fonseca, sofreu campanha acirrada de paixões e de ódios, mais do que injusta. 
Já tive oportunidade de, na intimidade, narrar, aos ilustres Deputados Afonso 
Arinos de Melo Franco e João Mangabeira, que Pinheiro Machado não foi o 
autor da candidatura do Marechal Hermes à Presidência da República. É mais 
do que demonstrável isso. 

Quando se esboçou o problema da sucessão de Afonso Pena, Pinheiro 
Machado, que fora passar as férias parlamentares na sua fazenda de Biguá, no 
Município de São Luiz Gonzaga das Missões, ao regressar ao Rio de Janeiro, o 
fez pela fronteira, por Alegrete, pelo Cati, por Santana do Livramento, 
tomando, em Rivera, no território uruguaio, o trem que o levou a Montevidéu, 
onde, antes de embarcar no transatlântico que o trouxe ao Rio, demorou-se 
oito dias, recebendo as homenagens de Battle y Ordonez e de todo o governo 
uruguaio. 

Eu o acompanhei de Cati a Santana do Livramento. Era uma grande 
caravana, organizada pelo então Coronel João Francisco e por mim. Pinheiro 
Machado não quis viajar em caleça- naquele tempo, não havia automóvel-, fez 
todo o percurso a cavalo. Tivemos a alegria de poder servir-lhe champanha em 
guampas, que os gaúchos usam na cabeceira do lombilho. 

Dali, de Livramento, eu o acompanhei até Montevidéu, por solicitação 
sua. Passados dias de repouso em Montevidéu, ele embarcou, para o Rio de 
Janeiro, num transatlântico. Fui levá-lo até à beira do cais, até à beira do Molhe 
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Maciel, ou Trapiche Maciel, pois, àquele tempo, Montevidéu não tinha ainda 
cais construído; os grandes navios ficavam ao largo, e em lancha se tomavam os 
paquebots. Antes de despedir-me dele, no cais de Montevidéu, interpelei-o 
afetuosamente, como de costume: "Diga, meu compadre, você vai defender a 
candidatura David Campista, que parece o candidato do peito do Conselheiro 
Afonso Pena?" Pinheiro Machado respondeu, textualmente: "Meu filho, não 
sei ainda o que vou fazer, porque me sinto como que comprometido com o 
Ruy". Isto é textual e dou a Deus por testemunha. 

Quando, porém, Pinheiro Machado chegou ao Rio de Janeiro, ia acesa 
a disputa para a indicação do sucessor de Afonso Pena. O Barão do Rio Branco, 
vendo que o Marechal Hermes da Fonseca, Ministro da Guerra, fora o 
reorganizador do Exército, lembrou o seu nome para a Presidência. A sugestão 
foi aceita por todos, inclusive por Pinheiro Machado; Ruy discrepou e se lançou 
à Campanha Civilista, deixando seus maravilhosos discursos que andam de 
boca em boca e de ouvido em ouvido. Esta a verdadeira origem da candidatura 
do Marechal Hermes. 

Sr. Presidente, poderia eu narrar outros episódios históricos da vida do 
grande cidadão. A celeuma levantada contra Pinheiro Machado, durante o 
Governo Hermes, foi, sob todos os pontos de vista, malévola, injusta e 
caluniosa. 

Ele - ainda ontem li nos jornais da tarde - nunca quis ser candidato à 
Presidência da República. A respeito, narrarei o seguinte fato: 

Quando o Presidente do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Comandante 
Feliciano Sodré, lembrou o nome de Pinheiro Machado para suceder ao 
Marechal Hermes, desde logo o ilustre rio-grandense mandou que cessassem 
todas as atividades em tal sentido, porque jamais aspirara ao mando supremo 
no seu país. Diante da resistência levantada à sugestão do Comandante 
Feliciano Sodré, eu o interpelei ainda uma vez: 

"Como, Senador, tantos homens que têm vivido ao seu lado lhe 
sabotam o nome para a Presidência da República e continuam a viver à sua 
sombra e sob o seu patroónio?" 

À maneira de nossa terra, respondeu-me: 
"Porque todos eles, quando se lhes quer bater, se deitam". 

Mas quero, Sr. Presidente, se V. Ex.ªmepermitir, dizer alguma coisa do 
patriota, do homem bom que foi Pinheiro Machado. 

No dia 4 de maio de 1915, quatro dias antes do seu assassinato, chegava 
eu, entre meia-noite e uma hora, ao Morro da Graça - já aquela enorme turma 
de visitantes quotidianos e quase permanentes do Morro da Graça havia 
debandado - quando se retirava na ocasião, despedindo-se dele, um seu amigo 
de tertúlias, do pôquer e da intimidade dos velhos Senadores. 
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Era o Sr.José Aguiar de Andrade, que, limpando os olhos, os abraçara e 
despedira-se. Fiquei a sós com ele, que me disse: 

"Viste o, que agora saiu? Há tempos, numa noite, veio aqui e me 
disse que havia feito uma operação sobre a compra de uma fábrica, nos 
subúrbios do Rio de janeiro. Precisava que eu lhe fizesse um empréstimo para 
ajudá-lo a satisfazer o compromisso imperioso e urgente. Respondi-lhe -
continuou Pinheiro - que o pouco dinheiro que tinha disponível no Banco da 
Província do Rio Grande do Sul estava comprometido num pedaço de campo, 
cuja compra havia tratado, nos arredores da Fazenda Boa Vista, no Município 
de Campos". 

Diante dessa recusa, o amigo, comovidamente, ponderou: 
"Ora, eu contava contigo", ao que ele respondeu: 
"Pois contava bem. Não compro mais o campo". 
Naquela noite tinha o amigo ido pagar o empréstimo. Era assim 

Pinheiro Machado. 

Ainda no Governo Hermes, houve um momento em que o Pais deixou 
de pagar um cupom da dívida com a Inglaterra. Pinheiro Machado, com o 
pouco de que dispunha, foi ao Conde Modesto Leal, aos Guinle, a Cândido 
Gaffrée e a outros amigos e reuniu a soma necessária para resgatar o coupom da 
dívida pública, que foi pago. 

Era esse o grande cidadão, cujo centenário hoje passa. O seu nome não 
atravessará a zona triste e frígida do esquecimento para desfazer-se e apagar-se 
na noite ensombrada dos tempos; viverá, agora, na memória dos contempo
râneos e amanhã, na gratidão das gerações vindouras. 

Não foi, como hoje disse em artigo, o meu querido amigo e compa
nheiro Deputado Raul Pila, um caudilho, na acepção dos platenses, pejorativa; 
foi antes um prócer que amou a República e nunca teve outro sentimento senão 
o de ser útil à Pátria. Pinheiro Machado desapareceu tragicamente e deixou 
grande vazio no panorama da vida política do Pais. Desde então, temos vivido 
em altos e baixos e em sobressaltos. Ele conseguia unificar as consciências, 
apaziguar os espíritos e disciplinar as vontades. Era homem de vontade forte. 
Entretanto, com o seu desaparecimento, se fez um vazio na nossa vida política, e 
nós, aqui, andamos a trancos e barrancos, tentando levantar nas alavancas do 
nossos braços o arcabouço da República, que foi a obsessão de toda sua vida. 

Srs. Deputados, este o meu depoimento. Disponho de notas para 
alongar o meu discurso. O meu estado de alma, porém, não mo permite fazê-lo. 
Para concluir esta oração, vereis que posso exclamar: - Oxalá, as mães 
brasileiras possam dar à Pátria, Jl'1.ra servi-la, para enaltecê-la e para amá-la, 
filhos como foi, em relação ao Brasil, servindo-o, enaltecendo-o e amando-o, 
Pinheiro Machado. (Palmas. Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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ÚLTIMOS MOMENTOS DE FLORES NO PARLAMENTO. FLORES 
DA CUNHA TERMINA SUA VIDA PARLAMENTAR 

NAS FILEIRAS DO PTB 

Sessão de 4-6-1959 

O SR. FLORES DA CUNHA (Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, não 
me havendo filiado a qualquer partido político, depois que fui abandonado ou 
abandonei meu velho e glorioso partido - a União Democrática Nacional - que 
ajudei a fundar, mas tendo recebido acolhida generosa na legenda do Partido 
Trabalhistã Brasileiro, seção do Rio Grande do Sul, rogo a V. Ex.ª; para fins 
regimentais e, de resto, para quaisquer outros fins, mande inscrever meu nome 
na Jista dos Deputados que constituem a bancada trabalhista desta Casa do 
Congresso Nacional. (Palmas.) 

Sr. Presidente, esta declaração liminar julguei do meu dever fazê-la na 
rentrée parlamentar desta hora. 

Ao ser recebido de modo tão simpático e mais do que generoso neste 
recinto para mim sagrado, devo dizer que não volto restabelecido na saúde, 
mas, procurei cumprir meu dever, embora não com a energia de ou tora, servir 
ao interesse público e amar cada vez mais a Pátria. 

Sr. Presidente, acredito não poderei conservar aquele tom caloroso ou 
mesmo veemente dos tempos de moço, nos entreveras que mantive nesta Casa. 
Serei intransigente quanto às minhas idéias e os meus princípios, mas tolerante 
e urbano quanto a meus colegas. Em que pese à opinião do veemente e 
batalhador Deputado Sr. Mário Martins, não serei outra coisa senão como 
algodão entre cristais, nos entrechoques das paixões que, não raro, os nobres 
representantes põem nos debates. 

Esta idéia de algodão entre cristais, Sr. Presidente, era de Assis Brasil, 
quando eu ocupava o cargo de Interventor no Rio Grande do Sul, naquela terra 
de bênçãos e redenções em que vivíamos em frente única, desgraçadamente 
quebrada depois, o que deu lugar ao advento do chamado - passado, com a 
graça de Deus - Estado Novo. Toda a minha vida o que mais temi foram os 
tiranos e os demagogos. Venho para aqui resolvido a acatar e respeitar os 
colegas. 

Quantas vezes desci dessa Presidência e vim colocar-me na minha 
bancada, para, de certo modo, atenuar os choques e as agressões que se faziam 
ao jovem, fogoso e honrado Deputado Sr. Carlos Lacerda. E por quê? Porque 
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acho que podemos debater as idéias, manter controvérsias, mas devemos 
respeitar-nos e - por que não dizer? - amar-nos sempre muito. (Muito bem.) 

Na legislatura passada, saí deste recinto resolvido a ir morrer no seio de 
minha terra. Não deixei sequer uma desafeição aqui dentro, entre os colegas e o 
funcionalismo. Com a graça de Deus, espero continuar assim. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O Sr. Ruy Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Ruy Ramos - Sr. Presidente, conta o ilustre médico brasileiro, 
grande cientista e professor Francisco de Castro, que um dos seus maiores 
mestres em Paris, ao envelhecer e sentir-se quase impossibilitado de exercer o 
seu magistério, quis despedir-se de sua cátedra e dos seus alunos. Compareceu 
com dificuldade à Universidade e, ali, na cadeira que ocupara por mais de trinta 
anos, começou a sua última exposição dizendo: '']e ne me sens bien qu'ici". Eu 
não me sinto bem senão aqui. 

Nós, Sr. Presidente, do Partido Trabalhista Brasileiro e do Rio Grande 
do Sul, que conhecemos de longos anos e de velhas lutas, na paz e na guerra, o 
General Flores da Cunha, que reassume hoje o seu lugar no Parlamento, nós 
também estamos entendendo que ele está a repetir, nesta altura de sua vida 
pública, a memorável expressão do velho professor e cientista francês Baillet. 

Ele também, como aquele sábio, não se sente bem senão aqui, em plena 
atividade da vida pública brasileira, à qual deu o melhor, o mais forte, o mais 
enérgico e o mais salutar de sua energia e de sua existência. 

Sr. Presidente, nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, recebemos com 
orgulho e com satisfação o General Flores da Cunha de volta à sua cadeira cativa 
da Câmara Federal; mas particularmente recebemos com alegria e com 
satisfação este sangue velho, sempre novo, do General Flores da Cunha, que 
vem cooperar, na luta sincera, patriótica e popular do PTB na Câmara da 
República. 

Hoje de manhã, quando pensava nas breves palavras que deveria aqui 
dirigir, como Líder da Bancada do PTB rio-grandense, ao meu novo liderado, 
recebi, para felicidade tanto minha quanto dele, carta de J ayme Caetano Braun, 
atualmente o maior poeta folclorista do Rio Grande do Sul e uma das glórias da 
literatura brasileira. Por uma rara coincidência, mandava-me ele o seu último 
poema, escrito exatamente como reverência ao nosso colega e também a esse 
admirável literato e cultor da poesia do Rio Grande, ao General Flores da 
Cunha, o poema de Jayme Braun sobre a sua personalidade: 

354 



O ÚLTIMO CAUDILHO 

Ao legendário gaúcho General] osé Antônio Flores da Cunha, ao ensejo 
da sua Condecoração pelo Exército nacional com a MEDALHA DO MÉRITO 
MILITAR. 

Condor xucro do Rio Grande 
Que ao sol da campanha esvoaça, 
Velho palanque da Raça 
Do mais crioulo falquejo, 
Nobre Cavaleiro andejo 
De mil cruzadas de glória 
No parapeito da História 
Sempre aprumado te vejo! 

2 

Herdeiro de Canabarro 
De Souza Neto e de Osório, 
Legenda de um Território 
Que foi berço de condores, 
Monarca entre os peleadores 
Da velha Cavalaria, 
Trinta e Cinco retinia 
Na espada do velho FLORES. 

3 

Valente cabo de guerra 
De heróicas revoluções, 
Reserva de tradições 
Deste pago onde nascemos, 
Capeão de feitos supremos 
Que ainda vibram nas canhadas 
Nas últimas alvoradas 
Dos clarins de Honório Lemos. 

4 

Encarnas soldado guasca 
Nessa máscula imponência 
A intrepidez da Querência 
E a fibra de mil Varões, 
Legenda ao pé dos fogões 
Que o tempo jamais consome 

(Do poeta folclorista J ayme Caetano Braun) 

A História gravou teu nome 
No brilho dos teus galões! 

5 

Por isso é que hoje revives 
Quando assomas à tribuna, 
A velha Raça turuna 
Mescla de santa e pagã, 
Nobre e valente tità 
Me parece quando falas 
Que escuto assobios de balas 
No velho Ibirapuitã 

6 

Velho cacique indomável 
De tanta fibra e valor, 
Rude Cid, o Campeador, 
Das pampas meridionais, 
Hoje não peleias mais 
Com lanças e boleadeiras 
Nem consolidas fronteiras 
Nas patas dos teus baguais. 

7 

Tu que nunca respeitaste 
Noite escura ou sanga cheia 
Tu que entravas na peleia 
Sempre brigando na frente 
Valente sempre valente 
Pelo chão do qual és filho, 
És o último Caudilho 
Que sobrou da nossa gente. 

8 

Já não se escuta teu grito 
Ecoar na campanha larga 

Mandando mais uma carga 
Sem nunca voltar atrás 
Velho Cavaleiro audaz 
Dos mais bárbaros arrancas 
Hoje teus cabelos brancos 
Lembram bandeiras de paz. 

9 

Ficaste qual pé de Umbu 
Sôbre uma lomba solito 
Onde o gaúcho contrito 
Feliz te reverencia, 
Pois rua estampa bravia, 
Que um dia já foi modelo 
Deus conservou pra Sinuelo 
De nobreza e fidalguia. 

10 

Há dias vibrei de orgulho, 
Ao te ver condecorado, 
!reamparável soldado, 
Campeador de mil batalhas 
Que nem lanças nem metralhas 
Jamais curvaram o porte, 
Pois nesse teu peito fone 
Cabem milhões de medalhas 

11 

Mas além dessas comendas 
E outros terrenos troféus 
Gravasse sob estes céus 
Medalhas que ninguém cunha, 
E o Brasil é testem unha 
Que por mais que a História ande 
Nunca haverá outro Rio Grande 
Nem outro FLORES DA CUNHA. 
Era o que tinha a dizer. (Mui:o bem') 
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